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Léto budiž pochváleno
Celé prázdniny centrum města žije. Od prvního červencového dne se na náměstí střídá jedna 
akce za druhou. A stejně tak tomu bude až do konce srpna.

VE SVĚTLE 
FAKTŮ

Má liberecký dopravní podnik 
problémy? Porušuje zákony? 
Shrňme si fakta…

PŘES ŘADU katastrofických pro‑
gnóz a zaručených scénářů dosahu‑
je DPMLJ v oblasti hospodaření po 
řadu let kladného hospodářského 
výsledku. A nejen to.  
 ČTĚTE NA STRANĚ 11

V ZÁVĚRECH KONTROLOŘI konsta‑
tují, že společnost plní nejen základní 
roli provozovatele sjezdového areálu, 
který má významný vliv na turistický 
ruch v celém regionu, ale také správ‑
ce obrovského majetku, který byl 
zbudován především pro potřeby MS 
2009 a pro samotné fungování areálu 
nemá význam, ale naopak generuje 
velkou část nákladů. Do budoucnos‑
ti je navrženo několik řešení, která 
vycházejí ze Strategie rozvoje SAJ.

„Je třeba zdůraznit, že všechna 
navržená řešení s sebou nesou nákla‑
dy na městský rozpočet a bude třeba 
se rozhodnout v jaké formě chceme 
areál nadále provozovat,“ uvedl 

náměstek primátora Tomáš Kysela.
Uvažuje se o  zvýšení atraktivity 

sjezdového areálu a  konkurence‑
schopnosti, a to například rozšířením 
večerního lyžování, propojením lanov‑
ky Pláně a  Skalka nebo rozšířením 
a pozměněním trasy sjezdovky Skalka.

Obnovovací investice ani rozvoj 

sjezdového areálu však není SAJ 
schopen realizovat bez peněz města. 
Náklady se při tom pohybují v desít‑
kách miliónů korun.

Doporučení auditu je jedno‑
značné: pokud má Ski areál Ještěd 
významně zvýšit svoji návštěvnickou 
atraktivitu, vyžaduje vysoký objem 
investic nejen do sjezdových tratí, ale 
i do veškeré infrastruktury a volnoča‑
sových služeb, které přilákají návštěv‑
níky na dlouhodobější pobyty a také 
získají návštěvníky, kteří se budou 
rádi vracet.

„Takovou komplexní investici 
může provést jen silný soukromý 
investor se zkušenostmi v  oboru, 
který by měl být připraven komplex‑
ně pronajmout celý lyžařský areál 
i s můstky na dobu 20 až 30 let,“ řekl 
primátor Tibor Batthyány.  

Areál na Ještědu potřebuje silného investora
Hloubková kontrola hospodaření městské společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ) nenašla 
zásadní problémy na úrovni řízení. Kontrola s prvky forenzního auditu za období 2012–2015 
proběhla v loňském roce. Audit doporučil investice ve větším rozsahu.
Jan Král

„Pokud má Ski areál Ještěd 
lépe fungovat, potřebuje 

velké investice.“

PLÁŽ. Hojně diskutovanou novinkou prázdninového „festivalu“ Léto na náměstí je liberecká pláž s plážovým barem plným letních drinků. 
Ačkoliv názory na písčitou plochu vedle kašny byly před jejím otevřením různé, stala se oblíbeným místem v centru dění. Program srpnových 
akcí na náměstí najdete na straně 5.  Foto Pavel Chmelík

HLAVA 
K ZAMYŠLENÍ

Nová socha u radnice patří 
k nejlepším uměleckým dílům 
v ulicích Liberce.

LIBEREC MÁ v umisťování soch ve 
veřejném prostoru dobrou tradici. 
Před radnicí se umělecká díla střídají 
každý rok. Jedním z nejoblíbenějších 
bylo sousoší Kočky, před lety napří‑
klad dřevní vrabci či velká dřevěná 
židle. Nyní lidé mohou vstoupit do 
obří hlavy. VÍCE NA STRANĚ 2
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Architektonické soutěže nově
Město Liberec mění přístup k architektonickým soutěžím. 
Vyhlašovat chce otevřené transparentní soutěže, do kterých 
se bude moct přihlásit kdokoliv. Tento způsob zabere více 
času, město proto musí přípravu tendrů pečlivě naplánovat.
Jan Král

Výměna parovodů možná už za rok
Projekční práce projektu GreenNet jsou finalizovány, 
příprava začne na podzim a na jaře příštího roku se začne 
s výměnu parovodů a rekonstrukcí teplárenské sítě v Liberci.
Teplárna Liberec

CO NEJDŘÍVE chce město vyhlásit 
soutěž na architektonickou studii 
modernizace autobusového nádraží 
v Liberci. Město plánuje s pomocí 
evropských dotací v rámci Integrova‑
ného plánu rozvoje území Liberec – 
Jablonec nad Nisou (IPRÚ) nahradit 
nevzhledné stavební buňky moder‑
ním terminálem s přilehlým parkova‑
cím domem.

„Musíme architektonické soutěže 
otevřít, aby město získalo u každé 
významné investice to nejlepší 
řešení. Zkušenosti z  jiných měst 
ukazují, že toto je správná cesta, 
a nemůže nás odradit ani to, že je 
časově náročnější. Většina staveb, 
které takto vzniknou, zde totiž bude 
stát desítky let. Nejde přitom jen 
o vnější podobu, ale i o funkčnost 
a co největší komfort pro budoucí 
uživatele,“ řekl náměstek primátora 
Jan Korytář.

O tom, jak lépe připravovat archi‑
tektonické soutěže, diskutoval Jan 

Korytář s  libereckými architekty 
z  ateliérů Mjölk a  Atakarchitekti. 
„Pokud je kvalitně zpracované zadání 
architektonické soutěže, vybrána 
kvalitní porota a  zajištěn kvalitní 
průběh celé soutěže, měly by sou‑
těže generovat kvalitnější návrhy. 
Díky soutěži dostává investor více 
názorů na stejné zadání, ze kterých 
lze vybrat ten nelepší. Pro město je 
tento způsob zadávání návrhu stavby 
transparentnější, a pokud se jedná 
o soutěž veřejnou, mají příležitost 
účastnit se soutěže všichni architek‑
ti,“ uvedla architektka a členka měst‑
ského Výboru pro rozvoj a územní 
plánování Jana Janďourková Med‑
líková.

Změna přístupu je potřeba. Svědčí 
o tom i fakt, že současní úředníci na 
magistrátu nepamatují, že by město 
architektonickou soutěž vypisova‑
lo. Naposledy v 90. letech proběhla 
soutěž na koncepci územního plánu 
a na třídu 1. máje. 

TEPLÁRNA PODALA plnou žádost 
o dotaci, která může ušetřit více než 
pětinu investičních nákladů do pro‑
jektu GreenNet. Výměnu parovodů 
a  plánovanou rekonstrukci teplá‑
renské sítě v příštích letech výrazně 
podpořilo 95 % zákazníků teplár‑
ny. Vklad majetku obou akcionářů 
umožní dlouhodobě udržet sníženou 
cenu tepla.

GreenNet výrazně sníží současné 
tepelné ztráty na parovodu, který 
vede z teplárny podél Nisy až do Pav‑
lovic. Z koryta řeky zmizí při výměně 
teplárenských sítí kilometry paro‑
vodů. V centru města se tak otevře 
prostor ke zpřístupnění řeky Nisy 
pro obyvatele a návštěvníky Liber‑
ce. Projekční práce jsou finalizovány, 
příprava začne na podzim a na jaře 
příštího roku se začne stavět.

Úspornější horkovod vedený pod 
zemí lépe odpovídá současným 
i  budoucím nárokům připojených 
odběratelů.

Oba akcionáři aktuálně realizují 
administrativní dokončení plánova‑

ného vložení svého majetku, které 
bylo schváleno zastupitelstvem na 
podzim loňského roku. Vkladem 
dojde ke zjednodušení struktury 
dnes roztříštěného majetku. Město 
Liberec se majetku nevzdává, zůsta‑
ne i nadále jeho zprostředkovaným 
vlastníkem jako akcionář Teplárny 
Liberec.

Druhý akcionář Energie Holding 
vloží za stejných podmínek do 
společnosti více než dvojnásobný 
objem. Většina z vloženého majetku 
byla doposud teplárně pronajímána, 
v nové podobě tak teplárna uspoří 
část finančních prostředků vynaklá‑
daných na pronájmy.

Teplárna Liberec zásobuje téměř 
patnáct tisíc libereckých domácností, 
desítku průmyslových areálů a 130 
odběratelů z terciální sféry. Do sku‑
piny MVV Energie CZ patří Teplárna 
Liberec od roku 2007. Pro výrobu 
tepla používá v posledních letech 
téměř výhradně zemní plyn a ener‑
gii vyrobenou v přilehlé spalovně 
Termizo. 
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EDITORIAL
Milí Liberečané,
možná právě sedíte s nejnovějším vydáním 

Libereckého zpravodaje na pláži před radnicí. Ano, 
tentokrát opravdu nemohu začít jinak než hojně 
diskutovanou letní novinkou, která budila tolik 
vášní již dlouho předtím, než vznikla. Za velmi krátkou dobu se ukázalo, 
že jsme se mottem „Pláž k létu patří“ trefili do černého.

Konceptu improvizované pláže s lehátky, slunečníky a kvalitním barem 
jsem od začátku věřil a bylo mi líto některých negativních, až štvavých 
reakcí. Někteří kritici tento nápad rovnou odsoudili jako absurditu, jiní 
nechápali jeho smysl. Jenže když jsme pláž v první prázdninový den 
otevřeli, karta se obrátila. Denně na vlastní oči vidím pláž plnou rodičů 
s hrajícími si dětmi, což mě utvrzuje v přesvědčení, že to není jen nějaký 
hloupý výstřelek, ale originální zpestření centra, které v lidech skutečně 
probouzí opravdovou letní náladu. Mám z toho radost, protože přesně tak 
jsem si to představoval. Aby lidé brali Libereckou pláž jako příjemnou mož‑
nost zastavení se při procházce městem, jako atrakci pro své děti a jako 
hlediště při kulturních akcích Léta na náměstí. Všem, kterým náš nápad 
dělá radost, chci poděkovat, že se nenechali otrávit hloupou negativní 
kampaní a udělali si svůj vlastní názor. A těm ostatním bych rád vzkázal: 
Přijďte se podívat, posedět a třeba svůj názor změníte.

Pláž ale využíváme i k některým pracovním schůzkám. V červenci jsem 
se na pláži neformálně sešel s drobnými živnostníky a provozovateli 
obchodů z centra města, s nimiž jsem diskutoval na téma oživení centra 
v Liberci. Příjemnou letní atmosféru pláže jsme s hejtmanem Martinem 
Půtou s chutí uvítali i při zastávce uprostřed nabitého programu tradičního 
Dne s hejtmanem.

A pro všechny starostlivce o městskou kasu rád doplním informaci, že 
pláž po skončení léta nepřijde vniveč. Pískoviště včetně dřevěné konstruk‑
ce účelně využijeme ve sportovně rekreačním areálu ve Vesci.

Na závěr bych rád připomněl hned tři nedávná ocenění, na která jsem 
neskutečně hrdý. Od poloviny června se náš úřad pyšní prestižní cenou 
Přívětivý úřad. Ocenění, které jsme získali na základě celorepublikového 
prvenství v anketě ministerstva vnitra, stvrzuje, že náš úřad poskytuje 
svým klientům nadstandardně kvalitní služby. Úspěch nedávno slavila 
také skvěle fungující Filmová kancelář Liberec, která od organizace Czech 
Film Commision získala zvláštní uznání. Nadstandardní služby kanceláře již 
ostatně ocenila nejedna filmová společnost včetně zástupců studia Walta 
Disneye. A aby toho nebylo málo, výbornou reprezentaci města potvrdilo 
také Městské informační centrum Liberec, které v červnu prošlo kontrolou 
Mystery shoppingu, v níž uspělo na rovných sto procent. To všechno 
ukazuje, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná. Ale to neznamená, že 
v dalším zlepšování našich služeb pro Liberečany polevíme.

Užívejte zbytku prázdnin a zaslouženého volna, užívejte nabitého 
programu Léta na náměstí, který je letos bohatší, než kdy předtím, a mějte 
se krásně.   Váš Tibor Batthyány

Stejný desing, stejná grafika. Městská policie navazuje na statutární 
město Liberec a spouští webové stránky pod stejnou taktovkou.
Liberečtí strážníci na svém novém webu nabízí kromě moderního de-
signu i  zeštíhlení jednotlivých položek a  možnost zobrazení na mo-
bilních zařízeních. Cílem nové domény je jednoduchý vzhled, který 
umožňuje rychlou orientaci.
Mezi důležité novinky patří roztřídění informací z pohledu uživatele. 
Základní informace jsou uvedeny na klasické horní liště. Další cesty 
k aktuálním činnostem městské policie umožňují piktogramy, tedy na-
váděcí ikony pod hlavní fotografií. Návštěvník také může využít ikonky 
Rychlé menu.
Výrazná změna nastala i ve zveřejňování aktualit. Ty jsou nyní umístě-
ny přímo na hlavní stránce spolu s fotografií a nabízí přehled o aktivi-
tách i zákrocích strážníků.   www.liberec.cz/mestska-policie/

MĚSTSKÁ POLICIE SPUSTILA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
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V ‑myšlení: Hlava plná myšlenek
Dospělá a nalíčená, připravená přivítat první hosty. Tak se představila první prázdninový den 
v Liberci nová plastika před radnicí, čtyřmetrová hlava představující zároveň malou svatyni. 
Socha nazvaná V ‑myšlení byla slavnostně odhalena v rámci zahájení Léta na náměstí.
Pavel Chmelík

ÚČASTNÍKY ODHALENÍ sochy 
čekalo překvapení. Po stržení plenty 
vyběhly z jejích útrob děti představu‑
jící různé myšlenky, které jen člověka 
mohou napadnout.

Malé myšlenky myslely třeba na 
sport, ty větší už na smysl života. 
„Přečtěte si myšlenky, přečtěte si, co 
se může v jedné hlavě dít,“ vyzývala 
obecenstvo iniciátorka umisťová‑
ní uměleckých objektů po Liberci 
a organizátorka slavnostního odha‑
lení Jitka Mrázková.

„Na co jste myslel, když se odha‑
lovala socha?“ zeptala se příznačně 
Jitka Mrázková libereckého primá‑
tora. „Myslel jsem hlavně na léto, 
na prázdniny, na to, aby náměstí 
skutečně žilo. Tato socha k  tomu 
jednoznačně patří. Naživo působí 
mnohem lépe než na fotografiích 
a každý Liberečan by si měl najít čas 
na chvilku k zamyšlení v jejím nitru,“ 
odpověděl Tibor Batthyány.

Zatímco děti běhaly mezi lidmi 
a rozdávaly další myšlenky z klobou‑
ku, představil se autor sochy Michal 
Trpák. „Děkuji za to, že tady moje 
socha může být. Ono to vůbec není 
jednoduché přemístit pět tun a čtyři 
metry výšky. Myslím na to, aby se tady 
u vás soše líbilo a aby se ona líbila 
vám. Přeji všem hezké léto,“ zakončil 
slavnostní odhalení Michal Trpák.

Monument v podobě velké hlavy 
kromě nočního barevného světél‑
kování také hraje. Uvnitř hlavy, jež je 
vyzdobena mozaikou, je kód, který 
je přístupem do bluetooth systému 
mobilních telefonů, a  každý si tak 
může přehrát svou hudbu. Celek 
vytváří unikátní, až sakrální prostor 
k zamyšlení se a meditacím, osvětlený 
jen paprsky přicházející skrze skleněné 
průzory. Podoba sochy z roku 2012 se 
až do současné doby vyvíjela. Podle 
Michala Trpáka je nyní v  konečné 
podobě a dál se nic měnit nebude. Je 

dospělá. Například pro Liberec hlava 
dostala nové oční stíny a rtěnku.

V ‑myšlení by mohl potkat osud 
některých výtvarných děl, která zůstala 
v Liberci napořád. K nápadu náměst‑
ka primátora Ivana Langra se přidala 
i  jeho kolegyně Karolína Hrbková 
a autor Michal Trpák. Všichni se shodli 
na tom, že velké hlavě by to slušelo 
v některém z libereckých parků. 

Inzerce
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Hyundai nemusí podvádět, aby zvítězil.
Skórujte s limitovanou nabídkou 
CZECH EDITION!

Patříte ke skutečným fandům špičkových českých automobilů? Využijte 
neopakovatelnou nabídku nejúspěšnějších domácích modelů ix20, Tucson a i30 
v limitované nabídce CZECH EDITION! za ceny již od 279 990 Kč. Hyundai nikdy 
nepřestane ctít zásady fair play a svým příznivcům vždy zaručí výhradně 
nejvyšší kvalitu, výjimečný komfort i nejbohatší výbavu. Více na Hyundai.cz

Hyundai ix20 - kombinovaná spotřeba: 4,2-6,5 l/100 km, emise CO2: 110-150 g/km
Hyundai i30 - kombinovaná spotřeba: 3,9-7,3 l/100 km, emise CO2: 102-169 g/km
Hyundai Tucson - kombinovaná spotřeba: 4,7-7,6 l/100 km, emise CO2: 119-177 g/km
Fotografie je pouze ilustrativní. 

Auto Koutek s.r.o.    Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec - Vratislavice
tel.: +420 482 321 453        •         e-mail: hyundai@autokoutek.cz         •         www.autokoutek.hyundai.cz

Na ploše libereckého letiště byl in-
stalován plot v délce 80 m na pěší 
stezce přes letištní plochu, a to jak 
od ulice Partyzánská, tak od ulice 
Domky. K  tomuto kroku přistoupil 
odbor ekologie a  veřejného pro-
storu na základě žádosti Aeroklubu 
Liberec, který má plochu letiště 
pronajatou.
Dle sdělení 
členů Aero‑
klubu se i přes 
z á k a z o v é 
cedule stále 
na ploše po‑
hybovali lidé, 
kteří si zde 
krátili cestu z  ulice Partyzánská 
k bývalé slévárně Ostašov, nebo 
zde venčili psy či pouštěli draky.
Takovéto počínání silně ohro‑
žovalo letecký provoz, protože 
přesně v místech, kde si lidé pě‑
šinu vyšlapali, přistávají letadla.
Dle Aeroklubu Liberec nejsou 
zejména větroně při přistávacích 
manévrech slyšet, a  tím pádem 
mohou být pro procházející 
občany velmi nebezpečné. Jed‑
noduchý plot je tvořen z  kůlů 
a pletiva a na podzim bude ješ‑
tě doprovodně osázen pásem 
keřů. 

NOVÝ PLOT NA LETIŠTI

„NEJEN, ŽE LOŇSKÉ hospodaření 
města po několika letech skončilo 
v kladném výsledku, ale přebytek ve 
výši 78 miliónů korun téměř vyrovnal 
záporná salda za předchozí tři roky. 
V roce 2014 činilo záporné saldo 5,7 
miliónu korun, v roce 2013 to bylo 28 
miliónů korun a v roce 2012 dokonce 
56 miliónů korun,“ vypočetl náměstek 
primátora pro ekonomiku, strategický 

rozvoj a dotace Jan Korytář s tím, že 
přebytek z loňského roku bude zahrnut 
do rozpočtu města na rok 2016.

Celková zadluženost města v roce 
2015 poklesla o  cca 120 miliónů Kč. 
Podepsalo se na tom především navý‑
šení amortizačního fondu o 70 miliónů 
Kč a také fakt, že město koncem roku 
nečerpalo žádné kontokorenty a revol‑
vingové úvěry. 

Liberec hospodařil s přebytkem 
78 miliónů korun
Díky efektivnímu nakládání s finančními prostředky město 
loni po dlouhé době poprvé hospodařilo s přebytkem ve 
výši cca 78 miliónů korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu 
statutárního města Liberec za rok 2015.
Redakce
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Pojďte s námi zažít netradiční prohlídku centra Liberce,
 na které se možná setkáte s radničním rytířem Rolandem.

PODVEČERNÍ DĚTSKÁ PROHLÍDKA
CENTRA LIBERCE

KAŽDÝ PÁTEK OD 18 HODIN

KAPACITA PROHLÍDKY OMEZENA, NUTNÉ 
REZERVOVAT PŘEDEM (INFO@VISITLIBEREC.EU, 
tel. 485 101 709, WWW.VISITLIBEREC.EU)

RODINNÉ VSTUPNÉ: 100 KČ (2+2), 
DOSPĚLÍ: 50 KČ, DĚTI: 25 KČ

SE VSTUPENKOU MOHOU DĚTI ZDARMA 
NAVŠTÍVIT RYTÍŘE V SEVEROČESKÉM MUZEU

ČERVENEC – SRPEN 2016

h
 Partnerem akce je 

www.grex-sever.com

Promítání filmù pod širým nebem na Zahradì Lidových sadù.
Pøi nepøízni poèasí se bude promítat v Malém sále. Filmy jsou promítány v pùvodním znìní s titulky.

Vstupné 60 Kè. Zdarma pùjèujeme podsedáky - vratná záloha 50 Kè. 
Možnost obèerstvení, opékání buøtù. Psùm i jiným zvíøatùm na vodítku vstup povolen.

Atrakcí bude vodárenská 
věž ve Vratislavicích
Festival moderního umění v ulicích Liberce nebo 
zpřístupněná vodárenská vež ve Vratislavicích nad Nisou 
budou novinkami letošních Dnů evropského dědictví.
Pavel Chmelík

KAŽDÝ ROK NOVINKA, každý rok 
malé překvapení a zatraktivnění nabíd‑
ky, každý rok stovky návštěvníků navíc. 
To je strategie města Liberec při pořádá‑
ní Dnů evropského dědictví (European 
Heritage Days – EHD) v  posledních 
letech.

Akce proto prudce získává na popu‑
laritě a patří mezi velmi oblíbené také 
díky doprovodnému programu, který 
samozřejmě nebude chybět ani v letoš‑
ním roce, a spolupráci se Žitavou.

V předvečer Dnů evropského dědic‑
tví se uskuteční vernisáž k novému Fes‑
tivalu umění ARTWEEK Liberec. V pátek 
9. září v 17.00 v Galerii Lázně tak odstar‑
tuje přehlídka moderního umění, při 
níž budou ve vybraných prostorách 
v  sobotu 10.  září instalována různá 
umělecká díla.

Celkem bude otevřeno pětadva‑

cet historických objektů. Velký zájem 
bude jistě o Valdštejnské domky nebo 
o bývalý kryt CO, kde bude opět navý‑
šen počet prohlídek. V letošním roce se 
navíc přidají i Vratislavice nad Nisou se 
svým kostelem Nejsvětější trojice nebo 
Zauhlovací a vodárenskou věží.

Doprovodný program se jako už tradič‑
ně bude odehrávat převážně před radnicí. 
O den později, tedy v neděli 11. září, se 
otevřou památky v nedaleké Žitavě.

Historické stavby v Liberci budou ote‑
vřeny většinou od 9 do 17 hodin. Přesný 
časový rozvrh a  kompletní seznam 
památek bude uveden na konci prázd‑
nin na internetových stránkách www.
visitliberec.eu. Tam také budou uvede‑
ny informace o časových vstupenkách, 
jejichž vyzvednutí je pro návštěvu něko‑
lika objektů nezbytné. 
 Festival umění, ERN-0237-CZ-23.05.2016

Statutární město Liberec si vás dovoluje pozvat 
na vzpomínkové shromáždění konané při příležitosti

48. výročí invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa

 Pietní akt se koná v pátek dne 19. srpna 2016 od 10.00 hodin 
u Památníku obětem napadení na náměstí Dr. E. Beneše.

SRPEN 1968
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 2. 8. Odpoledne s Krtečkem  |  Mateřské centrum Krteček s aktivitami pro rodiče s dětmi  
 3. 8. Astrální bubnování 

 4. 8. Korálková tvůrčí dílna | PALACE PLUS
 5. 8. Sportovní dopoledne

 6. 8. Vymazáno z archivu  |  19.00 Rock na náměstí
   
 7. 8.  Cvičení na pláži  |  10.00 Fit Siluet s lekcí jógy
 9. 8.  Náměstí v irském rytmu  |  16.00 a 18.00 Taneční skupina Divokej Ir, živá hudba a atmosféra dublinských ulic 
 
 10. 8. Liberecký flašinetář 2016

 11. 8. Liberecký flašinetář 2016

 12. 8. Liberecký flašinetář 2016
 
 13. 8.  The Vintage Band  |  19.00 Klasický rock & roll 50. let a classic oldies  
  
 14. 8.  Cvičení na pláži  |  10.00 Sdružení taoistického taichi  |  19.00 Věra Kučerová, Pět Tibeťanů
 16. 8. Rozmarné léto s knihovnou  |  Letní literárně-hudební koláž plná humoru
 17. 8. Kreativní tvoření pro děti  |  Ve spolupráci s Andreou Annou Ježkovou 
 18. 8.  Garra relax  |  Léčivé rybky Garra rufa opečují vaše nohy nebo ruce (15 min. 190 Kč)
 20. 8.  Super Ball Liberec 2016  |  Finále Mistrovství světa ve freestyle fotbalu
 21. 8.  Cvičení na pláži  |  10.00 Lucie Slaninová, taneční jóga
 23. 8.  Letní setkávání s divadlem  |  18.00 Baletní hororový příběh Jekyll & Hyde, balet Šaldova divadla 
 
 24. 8.  Den se ZOO Liberec

 25. 8.  Liberec – jedno město pro všechny  |  15.00 Festival cizinců a národnostních menšin
 26. 8.  Tančírna  |  18.00 V rytmu latinsko-amerických a standardních tanců 
 27. 8.  Letní setkávání s divadlem  |  18.00 Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
  Před začátkem představení bude vyhlášen II. ročník Liberecké Thálie. 

 28. 8.  Cvičení na pláži  |  10.00 Sdružení taoistického taichi, 19.00 Aerobic a BOSU studio Endorfin PortdeBrass 
 30. 8.  Větrník  |  Aktivity pro děti a mládež Domova dětí a mládeže Větrník  

 31. 8.  Rozloučení s létem
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LETOS SI návštěvníci vybírali opět 
z pestré nabídky činností. V tvořivých 
dílnách si mohli vyrobit kotilionky 
z  krepového papíru nebo vytvořit 
menší výrobek z keramiky. Vědátoři 
si vyzkoušeli různé fyzikální pokusy 
v Archimédově herně, trochu alchymie 
při chemických pokusech nebo mohli 
zkoumat pod mikroskopem různé 
preparáty.

Ve škole, kde se zaměřujeme na 
sport, nemohl chybět pohyb. V tělo‑
cvičně si zájemci zkusili Ještědský 
biatlon, v areálu byly postaveny dvě 
tratě orientačního běhu. Pestrá byla 
i nabídka soutěží pro nejmenší: jízda 
na koloběžce, shazování plechovek, 
střelba na panáka. Kroužek Kamzík 
představil svou činnost v  teepee, 
návštěvníci stříleli z luku a procházeli 
labyrintem vytvořeným z lan.

Na pódiu probíhalo jedno vystou‑
pení za druhým. Žáci předvedli pro‑
gram, který dlouho pilovali se svými 
učiteli nebo vedoucími kroužků. „Švi‑
hadelník“ předvedl, že se švihadlem se 
nemusí jen skákat dopředu či dozadu, 
případně „vajíčko“. Přestávku mezi 
jednotlivými vystoupeními vyplnila 
ukázka skoků na trampolíně. Hladoví 
a  žízniví účastníci si pochutnali na 
výborných koláčích, buchtách a jiných 
dobrotách, které napekly ochotné 
maminky. K  večeru přišly k  chuti 
i buřty opečené na ohni.

Přesně v  18 hodin začal hlavní 
program DEDEFESTU na pódiu. Úvod 

patřil sboru  Kokrháček. Jako první 
píseň zazpívali hymnu naší školy. 
Poté přišel na pódium host  Davide 
Mattioli. Nejprve pokřtil nově vydané 
CD sboru Kokrháček a následně zazpí‑
val pár písniček s  italským tempera‑
mentem. Dalšími účinkujícími byly 
kapely Nautica, Exil 51 a 9431. Prostor 
mezi vystoupeními zaplnili mladí 
bubeníci ze skupiny  Barrel Battery 
Junior, kteří vždy strhli celé publikum. 
Hudba zněla až do pozdních hodin, 
každý si přišel na své.

Děkujeme firmě GASTRON, která 
zajistila občerstvení pro kapely. 
Firmě  GEOM, která se darovanými 
sudy nápojů postarala o žízeň. Velké 
poděkování patří i dalším sponzorům 
(pánům Frontzovi a Passianovi), kteří 
přispěli na tuto náročnou akci.

Velké poděkování patří všem peda‑
gogům, ale i rodičům, kteří se podíleli 
na organizaci nebo napekli dobroty 
do kaváren. Od rána pražilo slunce 
a odpoledne bylo již vedro nesnesi‑
telné. Všichni vyhledávali stín, kde se 
dalo. Děti přivítaly možnost ochlazení, 
probíhaly rozstřikovanou vodou, až 
byly mokré jako vodníci. 

KONEC ŠKOLNÍHO 
roku je pro všechny 
pedagogy velice 
náročný a  loučení 
bývá smutné. Někdy 
ukápne i slzička a to 
nejen personálu 
mateřské školy, ale 
i  rodičům a  dětem, 
kteří byli několik let 
naší součástí.

V  naší mateřské 
škole si držíme někte‑
ré tradice, které jsou příjemným setká‑
ním celého společenství dětí, jejich 
rodičů a  personálu mateřské školy. 
Letos nám počasí přálo a slavnostní 
šerpování „školáků“ tak mohlo začít. 
Za přítomnosti všech rodičů, kteří 
vytvořili špalír, si každý budoucí ško‑
láček přišel trochu s ostychem a někdy 
i  se slzičkou v  oku pro vážná slova 
a přání do budoucnosti, pro dárky na 
památku, slavnostní diplom, šerpu, 

pro kytičku mamince 
a pro písemné podě‑
kování rodičům za 
vše, co museli během 
docházky svých dětí 
do mateřské školy 
„vytrpět a přežít“.

Maminky se posta‑
raly o  slavnostní 
tabuli, kde se mísily 
vůně, barvy a chutě. 
Paní učitelky zase 
na oplátku připra‑

vily sedm netradičních soutěží pro 
rodinné týmy. Všechny byly nejen 
náročné, ale i úsměvné. Bylo příjemné 
pozorovat kooperaci a taktiku rodičů 
a dětí. Každý se pobavil a po splnění 
všech disciplín na děti čekala sladká 
odměna.

Děkujeme všem rodičům, kteří své 
děti po celou dobu docházky do naší 
mateřské školy provázeli, byli jejich 
oporou a nám férovými partnery. 

Škola zadními vrátky, DEDEFEST
V pátek 24. 6. proběhl již 3. ročník Školy zadními vrátky 
a DEDEFEST. Náročné přípravy se vyplatily.
Lukáš Houda, ZŠ Ještědská

Rozloučení se školáčky v Matoušovce
A je to zase tady… Konec školního roku a tradiční 
rozloučení s těmi nejstaršími, kteří už v září chytnou 
za kliku základní školy a nastanou jim každodenní 
povinnosti. 
Michaela Janků, MŠ Matoušova

červenec–srpen 2016 MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

EKOŠKOLA JE meziná‑
rodní vzdělávací program, 
který si klade za cíl, aby žáci 
zlepšili životní prostředí 
nejen ve škole a doma, ale 
také v blízkém okolí, dále 
aby snižovali ekologický 
dopad školy a  svého jed‑
nání.

Žáci pod vedením koor‑
dinátora založili školní 
Ekotým, poté analyzovali 
ekologický stav školy, plánovali opat‑
ření, která v  průběhu školního roku 
budou realizovat, a  sepsali pravidla 
programu, tzv. Ekokodex. Následovalo 
monitorování a vyhodnocování aktivit. 
V programu nebyli aktivní jen žáci, ale 
také učitelé, kteří průběžně do vyučo‑
vání zařazovali témata Ekoškoly, např. 

odpady, voda, energie, doprava, bio‑
diverzita aj. Na závěr snažení dorazila 
auditorská návštěva, která zhodnotila 
všech 7 kroků programu, a my jen netr‑
pělivě čekali, zda titul obhájíme.

Jsme na sebe velice pyšní, neboť titul 
jsme získali již podruhé za sebou, a pře‑
devším jsme se utvrdili v tom, že jdeme 
správnou cestou, která dává smysl. 

UVEDENÉ TÉMA prolínalo celým 
Bangovým vystoupením, v  němž 
kromě poutavého vyprávění zazněla 
i  spousta odborných termínů, slan‑
gový „pouliční“ jazyk, osobní zkuše‑
nosti, projevovaly se emoce. To vše 
zpěvák zarámoval kulisou známých 
písní skupiny Gipsy.cz.

Radoslav Banga jako leader skupiny 
se prosadil také mimo hudební oblast 
a  v  roce 2007 se stal ambasadorem 
Evropského roku rovných příležitostí. 
Gipsy.cz si jako první a zřejmě jediná 
česká kapela zahráli na největším fes‑
tivale na světě Glastonbury. 

Titul Ekoškola již podruhé pro 
ZŠ Kaplického
S dalšími bezmála 60 školami jsme se v červnu zúčastnili 
slavnostního předávání mezinárodního titulu Ekoškola ve 
Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu České republiky.
Zdeňka Vítová, ZŠ Kaplického

Radek Banga ve škole U Soudu
V závěru školního roku využila ZŠ U Soudu možnosti 
setkání s populárním zpěvákem Radkem Bangou v rámci 
programu minimální prevence patologických jevů 
s názvem „Když chceš, tak to dokážeš!“
Zuzana Benešová, ZŠ U Soudu

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA

LIBEREC.CZ
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ČASOPIS BUDE mít (zatím) podobu 
čtvrtletníku a bude vycházet výhrad‑
ně v elektronické podobě – bude tedy 
volně ke stažení jak z webových stránek 
města, tak jednotlivých škol.

Na jeho obsahu se bude podílet 
nejen rezort školství a sociálních věcí, 
ale především samy školy, resp. jejich 
pracovníci či žáci.

„Cílem časopisu, který se jako zají‑
mavý nápad ujal na jednom ze zasedá‑
ní mého kolegia ředitelů ZŠ, je zvětšit 
prostor pro publikování zajímavostí 
z  našich škol, jejich aktivit a  plánů, 
a pomoci vytvářet jejich zasloužený 

dobrý vnější obraz. Jediné, na co jsme 
ještě nepřišli, je vhodný název časopi‑
su – samozřejmě ze školního prostředí 
a souběžně vtipný,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro školství, sociální věci, 
cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Nový časopis o školách
Zbrusu nový magazín s informacemi a novinkami 
z dvaadvaceti libereckých základních škol budou moci už 
od podzimu 2016 číst všichni Liberečané.
Redakce

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ červenec–srpen 2016

MATERIÁL, PRVNÍ svého druhu 
v novodobé historii města, navazuje 
na velký srovnávací přehled našich ZŠ, 
který jsme zveřejnili letos zjara a jenž 
pro nás byl jednou ze vstupních analýz 
základního školství.

Nastavení cílů je v zásadě vymeze‑
ním osmi základních kategorií, které 
považujeme v základním školství za 
natolik důležité, že jsme je zpracovali 
do podoby vyšších cílů, jež chceme ve 
školách dlouhodobě sledovat a vyhod‑
nocovat, jak nám umožňuje školský 
zákon. Pracovní verze dokumentu je 
již k dispozici na www.liberec.cz/langr, 
stále ale prochází připomínkovacím 
řízením; otevřen různým námětům 
tak zůstane až do poloviny srpna, kdy 
materiál předložím radě města.

OD IMAGE AŽ PO RIZIKOVÉ JEVY
Osmička základních cílů se přitom 

odvíjí od těchto vstupních kategorií:
A. komunikace a participace aktérů
B. strategie rozvoje školy a vzdělávání
C. prostupnost vzdělávací soustavy 
a trhu práce
D. rozvoj jazykového vzdělávání 
a jeho forem
E. rozvoj technického a přírodověd‑
ného vzdělávání a jeho forem
F. zapojování žáků do chodu školy
G. stravování a zdravý životní styl
H. primární prevence a monitoring 
rizikových jevů

Pokud se alespoň na některé cíle 
podíváte blíže, zjistíte, že nám jde 
například o zavedení tzv. obousměrné 
komunikace mezi školou a veřejností 
(ať jí rozumíme rodiče, experty či sub‑
jekty na trhu práce), zlepšování vnitř‑
ního klimatu školy, zlepšení vnějšího 
image školy, systémovou práci s kon‑
cepčními a rozvojovými dokumenty 
školy, zavedení funkčního systému 
prostupnosti vzdělávací soustavy (ve 
zkratce od MŠ až po trh práce), rozvoj 
jazykového vzdělávání (třeba plošné 
testy jazykových dovedností), zvětšení 
prostoru pro technické a přírodovědné 
vzdělávání či o důslednou práci s riziko‑
vými jevy, jako jsou záškoláctví, drogy, 
gambling apod.

MĚSTO NASTAVÍ CÍLE, 
ŠKOLY ZVOLÍ CESTU

Celý proces zavádění a sledování cílů 
je velmi postupný a dlouhodobý a staví 
na úzké spolupráci zřizovatele (město 
Liberec), ředitelů škol i jejich zaměst‑
nanců, školských rad, rodičů, žáků 
a veřejnosti v nejširším smyslu slova.

Město jako zřizovatel přitom stanoví 
základní cíle a doporučí některé vhodné 
nástroje k jejich dosahování, bude ale 
plně na školách, jakou cestou se ke spl‑
nění cílů nakonec vydají. Je tedy na nich, 
aby zohlednily své zkušenosti, tradici, 
příklady dobré praxe apod.

Nenecháme v  tom však školy 
samotné – první diskuze s řediteli ZŠ 
již máme za sebou, v průběhu roku 

pak chystáme hned čtyři další setkání, 
abychom společně probírali možné 
potíže a překážky, prostor pro debatu 
vznikne i v kolegiu ředitelů ZŠ, které 
pracuje již druhým rokem, a rovněž ve 
školských radách, jež mají ze zákona 
zřízeny všechny školy. Proces zkvalit‑
ňování škol tedy rozhodně nebude 
formální, ale se skutečným cílem naše 
ZŠ pozvednout.

DO 2018 O 5,5 MILIÓNŮ 
VÍCE DO ŠKOL

Není žádným tajemstvím, že naše 
základní školy jsou léta (nejen) pro‑
vozně podfinancovány. Již v roce 2016 
se nám podařilo z rozpočtu města pro 
základní školství získat zvýšení pro‑
vozního příspěvku o takřka 4 milióny 
korun (souhrnně jde o 27,7 miliónu), do 
roku 2018 pak máme jako rezort ambici 
přidat dalších nejméně 20 %, tedy 5,5 
miliónu korun navíc na alespoň 33,2 
miliónu. Nechceme se přitom zastavit 
jen u provozu – vizí rezortu je vyplácet 
i jakýsi prémiový platový bonus, jímž 
by ředitelé škol mohli motivovat jak 
začínající učitele, tak ty, kteří budou 
na plnění cílů kvality výrazně spolu‑
pracovat.

Chápu to jako zásadní signál, že 
vzdělávání je pro město stejně důle‑
žité jako jeho infrastruktura, sociální 
a kulturní oblast či například veřejná 
doprava. 

Cíle kvality ZŠ – cesta za lepším vzděláváním
Chceme postupně zvýšit kvalitu vzdělávání v našich základních školách, zlepšit jejich vnitřní klima i komunikaci 
směrem k veřejnosti a také navýšit prostředky, které do škol plynou z rozpočtu města. Takové je ve zkratce základní 
poselství komplexního dokumentu Nastavení cílů kvality vzdělávání v ZŠ zřizovaných statutárním městem Liberec, 
který jsme připravili v rezortu školství a sociálních věcí a jejž bychom rádi uvedli již od září 2016 do praxe.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
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V  TĚCHTO MÍSTECH byly do  této 
doby vstupy do vody řešeny pouze pro‑
střednictvím provizorních kamenných 
stupňů v pobřežní zdi, které však již 
byly rozvalené a nefunkční. Je to ale jen 
první vlaštovka, další opatření budou 
následovat. Cíl je jednoduchý – přispět 
k zajištění vyššího komfortu návštěvní‑
ků liberecké přehrady.

„Bylo nutné schody vyřešit tak, aby 
byly variabilní a  rozebíratelné, a  to 
zejména z  důvodu celkové opravy 
přehrady, kterou plánuje Povodí Labe 
v  příštích letech. Proto jsme zvolili 
kovové pozinkované schodiště se zvý‑
šenou odolností vůči vlhkosti, s proti‑
skluzovým povrchem a zábradlím po 
obou stranách. Cílem bylo zajistit i lepší 
bezpečnost návštěvníků,“ popisuje 
Karolína Hrbková, náměstkyně primá‑
tora pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a životní prostředí.

Dalším bodem vedoucím ke zlepšení 
vzhledu okolí přehrady bude umístění 
tří pevných mol, která budou situována 
mimo pobřežní zeď směrem k Bílému 
mlýnu, a rozšíří tak pobytovou plochu 
pro návštěvníky přehrady, a  také 
úprava malého parčíku za plovárnou.

„Protože město vlastní jen mini‑
mum pozemků přímo navazujících na 
vodní plochu nebo s ní sousedících, 
je nezbytné všechny případné inves‑
tiční záměry průběžně projednávat se 
zástupci Povodí Labe, jako majitelem 

Liberecké přehrady a většiny pozemků 
v okolí, kteří náměty posoudí z hledis‑
ka vodohospodářského. Bez nalezení 
kompromisu a  hledání přijatelného 
řešení pro obě strany nemá jakákoli 
investice šanci na zdárné dokončení,“ 
dodává náměstkyně Hrbková.

„Z tohoto důvodu se také snažíme 
vyřešit problémy s hrází u vodní nádrže 
Vesec tak, aby město nepřišlo o pozem‑
ky, které zde vlastní, a zbytečně jsme 
si tak nezkomplikovali v  budoucnu 
plánované zlepšení rekreačních funkcí 
této další, Liberečany oblíbené vodní 
plochy,“ říká náměstek Jan Korytář.

Velká pozornost bude věnována 
i starému náhonu, nad nímž se nachá‑
zí promenádní cesta podél přehra‑
dy. Náhon začíná u  ulice Zvolenská 

a pokračuje podél pravého břehu až 
k ulici Pod klášterem. Jeho část pro‑
chází hrází Liberecké přehrady a dále 
pokračuje k Liebiegově vile. V součas‑
né době si odbor ekologie a veřejného 
prostoru nechal zpracovat průzkum 
technického stavu tohoto náhonu, aby 
mohl být připraven projekt opravy této 
pěšími a cyklisty využívané cesty.

„V  roce 2018 by projekt celkové 
revitalizace přehrady a jejího okolí měl 
vstoupit do své hlavní fáze a přehrada 
by měla být důstojným rekreačním 
zázemím pro obyvatele stotisícového 
města. Intenzivně jsme začali řešit 
i otázku čistoty vody, aby po revitali‑
zaci přehrady a jejího okolí byla i kvality 
vody lepší než nyní,“ vysvětluje Karolí‑
na Hrbková. 

OD VZNIKU společnosti Technické 
služby města Liberce, a. s., uplyne letos 
již 65 let. V roce 1951 město Liberec 
založilo organizaci, jejímž posláním 
bylo zajišťování čistoty města, veřej‑
né zeleně, odpadového hospodářství 
a dalších služeb pro město.

Od té doby prošly technické služby 
mnoha změnami, a  dospěly tak až 
k dnešní akciové společnosti, jejímž 
stoprocentním vlastníkem je statutár‑
ní město Liberec.

Aktuálně má společnost 144 kme‑
nových zaměstnanců a je rozdělena 
na střediska podle činností: středisko 
údržby komunikací a dopravního zna‑
čení, středisko čištění města a zimní 
údržby, středisko údržby veřejné 
zeleně a středisko dílen.

TSML zajišťují údržbu 407 km 
komunikací, 150 km chodníků a 180 
ha veřejné zeleně. Roční spotřeba 
balené směsi na opravy silnic je cca 
6 000 tun. Za rok vyměníme cca 300 ks 
dopravních značek a na jejich značení 

spotřebujeme celkově 14 500 kg 
barvy. Měsíčně likvidujeme cca 250 
tun odpadu ze znečištěných komu‑
nikací a chodníků a odvezeme přes 
2000 tun biodpadu za rok.

Společnost klade důraz na 
vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou 
odborníky ve své práci. Mnozí z nich 
jsou zde zaměstnáni po celý svůj 
život. Rozvoj a kvalita práce patří 
k prioritám, a proto jsou technické 
služby certifikovány podle norem 
ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001.
„K 65. výročí vzniku TSML plánuje‑

me několik aktivit, které by měly pro 
veřejnost vyvrcholit dnem otevřených 
dveří, který se bude konat v září,“ uvedl 
František Mohacsi, výkonný ředitel spo‑
lečnosti. 

U přehrady jsou nové vstupy do vody
Město Liberec přikročilo na přehradě po letech slov ke konkrétním činům. Na hlavní pláži 
jsou dvě nová moderní schodiště, která usnadní návštěvníkům vstup do vody.
Odbor ekologie a veřejného prostoru

Liberecké technické služby slaví 65 let
Slogan Technických služeb města Liberce „Pro město, ve kterém žijeme…“ může podnik 
v tomto roce doplnit o „…již 65 let“.
Markéta Šádková, TSML, a. s.

Město Liberec prohloubilo spolupráci 
s Vazební věznicí Liberec v oblasti sprá-
vy a údržby veřejné zeleně. Začátkem 
června se čtrnáct odsouzených zapo-
jilo do obnovy parčíku u  tramvajové 
zastávky Malodoubská v  Dolním Ha-
nychově, kde bylo vykáceno několik 
smrků napadených kůrovcem. Odbor 
ekologie a veřejného prostoru jej upra-
vuje pro využití veřejnosti.

Pomoc odsouzených dobrovolní-
ků je pro město přínosná. Park byl 
zbaven náletových dřevin, velkého 
množství odpadků, shrabalo se listí, 
a především byly odstraněny staré be-
tonové prvky. Akce probíhala za spolu-
práce s pracovníky technických služeb, 
nářadí pro dobrovolníky pak zapůjčily 
Komunitní práce Liberec.

Práce v  parčíku tím ale nekončí. 
Kromě seče a stříhání živého plotu bu-
dou opraveny lavičky, přibude odpad-
kový koš, vyfrézují se pařezy a bude se 
pokračovat s odstraněním náletových 
dřevin. V  severní části parku budou 
ošetřeny lípy.

„Odsouzení dostali příležitost cítit 
se užiteční a mohli si užít příjemný po-
cit z dobře odvedené práce s viditelným 
výsledkem. Takovéto zkušenosti mají 
významnou hodnotu v  procesu jejich 
převýchovy a  zároveň snad pomohou 
přispět i ke zlepšení negativního náhle-
du na české vězeňství. Vedení Vazební 
věznice Liberec pro to dělá maximum 
a podobných akcí zorganizovalo v tom-
to roce již několik a  všechny s  velmi 
pozitivním výsledkem. Nyní hledáme 
vhodnou lokalitu, kterou by Vazební 
věznice Liberec mohla dlouhodobě 
spravovat jako patron plochy,“ doplňu-
je Karolína Hrbková. 

Tradiční křížovkářská soutěž o  do-
mácí kompostéry má za sebou finá-
le v podobě losování výherců.

Letos radnice mezi občany města, 
kteří vyluštili tajenku uvedenou v dub-
novém čísle Libereckého zpravodaje, 
rozdělí 60 kompostérů.

Celkově se tak od  roku 2002, kdy 
radnice projekt domácího komposto-
vání spustila, rozdalo bezmála 1 260 
kusů kompostérů.

Losování letošních výherců se ujala 
náměstkyně primátora Karolína Hrb-
ková a  pracovníci odboru ekologie 
a veřejného prostoru.

Ze 419 došlých odpovědí správně 
vyluštila většina soutěžících tajenku, 
jejíž znění bylo: „Tráva a  listí, kompo-
stér to jistí“.

Vylosovaní soutěžící si tak odnesou 
nový domácí kompostér, díky kterému 
mohou získat kvalitní substrát pro péči 
o  zahradu, ale především se podílejí 
na  využití cenné složky komunálního 
odpadu přímo v místě vzniku. 

ODSOUZENÍ POMÁHALI

KOMPOSTÉR TO JISTÍ
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„PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ úpravy 
umožní rozšířit kapacitu školy tak, 
aby ji mohlo navštěvovat o 135 dětí 
víc. To je vzhledem ke stále rostou‑
címu počtu školáků dobrá zpráva,“ 
řekl primátor města Liberce Tibor 
Batthyány.

Předmětem zakázky jsou stavební 
úpravy administrativního pavilonu 
základní školy Broumovská. „Jde 
především o stavební práce spojené 
se změnou opláštění části objektu, 
výstavbou sociálního zázemí ve vni‑
trobloku školy, úpravou podlahových 
a stropních konstrukcí objektu, roz‑

vodů vody, odpadů, topení, odvětrá‑
ní, elektroinstalace a také proběhnou 
montážní práce spojené s dodávkou 
interiérů učeben,“ vyjmenovává 
náměstek pro technickou správu 
majetku města Tomáš Kysela.

Do zadávacího řízení jsou oslove‑
ny tyto společnosti: Havax, Termil, 
Stavo ‑Union, Brex, Haustav 
a A.stavby. Poskytovatelem dotace je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo‑
výchovy ČR. Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky je 9 800 000 Kč bez 
DPH. Rekonstrukce by měla trvat 
deset měsíců. 

MĚSTO OD roku 2012 
obdrželo řadu podnětů, 
které opakovaně pouka‑
zovaly na různorodé pro‑
blémy v řízení a fungová‑
ní MŠ Pastelka včetně machnínského 
odloučeného pracoviště. Město se 
zabývalo všemi podněty, některými 
pak také Česká školní inspekce.

„Hlavním problémem v Machníně 
je jak vysoká fluktuace zaměstnan‑
ců, což ukazuje na nezdravé pracovní 
klima, tak špatná komunikace vedení 
MŠ s  rodiči. Zjištěné problémy se 
mohou negativně projevit i u samot‑
ných dětí, které si příliš často musí 
zvykat na nové učitelky a na rozdíly 
v systému práce. A jako zřizovatelé 
jsme především povinni zajistit kva‑
litní výchovnou a vzdělávací činnost 
dětí,“ vysvětlil náměstek primátora 
Ivan Langr, proč se město uchýlilo 
k převedení odloučeného pracoviště 
pod jinou mateřskou školu.

Město dostalo v  poslední době 
hned dvě petice: jednu za odvolání 
ředitelky, kterou podepsali rodiče 
prakticky všech dětí z  Machnína, 
druhou na podporu ředitelky, kterou 

naopak podepsala význam‑
ná část rodičů z Ostašova. 
„Jsem přesvědčen, že na kri‑
tiku práce vedení školy či její 
každodenní činnosti částí 

rodičů není možné reagovat pouhým 
přetlačováním s podporou dalších 
rodičů v zádech, ale výhradně obou‑
strannou komunikací a  konstruk‑
tivním dialogem. Máme ve městě 
přes 50 školských zařízení a nikde 
obdobně vyhrocená situace není, 
protože ředitelé umějí tyto problé‑
my adekvátně vyřešit. To, co navrhuji, 
je řešení dlouhodobé situace zcela 
mimořádným prostředkem, který 
snad povede k uklidnění atmosféry 
v Machníně, a také uvolní ruce paní 
ředitelce k dalšímu řízení mateřské 
školy v hlavní budově v Ostašově,“ 
dodal Ivan Langr.

Převedení řídicích pravomocí 
odloučeného pracoviště v Machníně 
z MŠ Pastelka na MŠ Stromovka již 
odsouhlasilo zastupitelstvo. Schváli‑
lo změnu zřizovacích listin a kapacit 
obou školek. V případě Pastelky se 
kapacita změní na 57 dětí a v případě 
Stromovky na 148 dětí. 

Stavební úpravy navýší 
kapacitu ZŠ Broumovská
Rada města odsouhlasila podmínky k veřejné zakázce na 
stavební úpravy základní školy Brumovská. Tím se škole 
zvýší kapacita o 135 dětí.
Jana Kodymová

Školka v Machníně už nebude 
spadat pod Pastelku
Přetrvávající problémy na odloučeném pracovišti MŠ 
Pastelka v Machníně, které na straně rodičů eskalovaly 
peticí za odvolání ředitelky, chce město vyřešit přesunem 
řídicích pravomocí jinam. Školka v Machníně, která 
doposud spadá pod ostašovskou MŠ Pastelka, se tak od 
1. září 2016 stane odloučeným pracovištěm MŠ Stromovka.
Jan Vrabec

 Rada města 14. června 2016

DRUHÉ KOLO DOTACÍ 
Z KULTURNÍHO FONDU
Rada města schválila úpravu Pravi-
del pro poskytování dotací z Fondu 
kultury a cestovního ruchu a vyhlá-
šení 2. kola 2016 dotačního progra-
mu, které bude vyhlášeno 18. 6.

Dotační program je určen na 
kulturní projekty na území města 
Liberce, které budou realizovány od 
října 2016 do března 2017. Například 
jednorázová představení, festivaly, 
slavnosti, koncerty, pohádky, tema-
tické večery, výstavy či expozice, 
jednorázové výtvarné počiny, umě-
lecké performance a jiné. Dotace je 
zaměřena na zajištění realizace akce 
a  na tvorbu a  zajištění propagace. 
Rovněž může jít o opravu drobných 
objektů historického dědictví.

„Zásadní je, že novým kolem 
pokryjeme i  akce z  přelomu roku 
a z prvních měsíců roku 2017, na což 
vzápětí naváže další dotační kolo. 
Pořadatelé tak mohou projekty 
konečně plánovat na celé období 
12 měsíců. Oproti prvnímu kolu se 
o něco zjednodušila pravidla posu-
zování projektů i samotný formulář 
žádosti. Předem také nastavujeme 
pravidlo, že žadatel získá v procen-
tech takovou výši dotace, jaké bude 
bodové ohodnocení jeho žádosti, 
přičemž povinné minimum je 70 
bodů. Přispěje to k  větší předvída-
telnosti rozhodování správní rady,“ 
uvedl náměstek primátora Ivan 
Langr.

Celkový objem určený pro 2. kolo 
je 765 000 Kč. Maximální výše do-
tace na jeden projekt je 49 000 Kč. 
Lhůta pro podání žádostí je od 5. do 
21. září 2016. 

DOTACE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB
Radní odsouhlasili sérii dotací pro 
sociální služby. Peníze využijí Hos-
picová péče sv. Zdislavy, nezisková 
organizace Most k naději a Potravi-
nová banka Liberec.

Město se rozhodlo podpořit Hos-
picovou péči sv. Zdislavy částkou 
472 940 Kč. Společnost žádala o dotaci 
na úhradu nákladů při provozu lůžko-
vého hospice a terénní hospicové péče 
v letošním roce. Organizaci Most k na-
ději poputuje 567 528 Kč na zajištění 
protidrogových sociálních služeb kon-
taktního centra v  Liberci a  terénních 
programů pro lidi ohrožené drogami.

I  v  letošním roce město Liberec 
pomůže Potravinové bance Liberec, 
a podpoří tak boj proti plýtvání potra-
vinami. Sdružení je zcela závislé na pří-
spěvcích a  darech. Liberečtí radní od-
souhlasili poskytnutí dotace 300 000 
Kč na úhradu provozních nákladů. 

 www.liberec.cz/rada

  Rada města 14. června 2016

LETNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY
Od 1. července platí letní jízdní řády 
MHD Liberec.

„Na základě připomínek občanů 
z loňského a letošního roku zachováme 
přes prázdniny posílené spoje linek č. 
16, 18 a 26. Stejně tak vyhovíme připo-
mínkám občanů z  Harcova  – Střelnice 
a od 1.  července místo nevyužívaného 
spoje linky č. 18 zavedeme ve 23.42 
nový spoj linky č. 19 z Rudolfova. Vznik-
ne tak nový okružní spoj, kdy ve 23.20 
pojede z  terminálu Fügnerova linka č. 
18 a ve 23:42 z Rudolfova linka č. 19,“ 
popsal náměstek primátora Tomáš Ky-
sela.

Letní jízdní řády na linkách č. 2, 3, 5, 
11, 12, 13, 15 a 24 pak zůstanou shodné 
s těmi loňskými, standardně bez provo-
zu posilových školních linek. 

VÝLUKA S KRATŠÍMI 
INTERVALY TRAMVAJÍ
Výluku si od 9. července do 21. srp-
na vyžádá oprava propadlého kole-
jiště v Jánské ulici a na Soukenném 
náměstí. Po dohodě s gesčním ná-
městkem primátora Tomášem Kyse-
lou toho dopravní podnik využije ke 
zkušebnímu zavedení dvanáctimi-
nutových intervalů spojů na tram-
vajové lince č. 3. Město i DPMLJ tím 
reagují na hromadný podnět obča-
nů, kteří požadují posílení spojů.

V úseku Horní Hanychov – Rybníček 
bude podle výlukových jízdních řádů 
zachován provoz tramvají, zatímco 
v  úseku Viadukt  – Lidové sady bude 
jezdit náhradní autobusová doprava. 
Přestupním bodem mezi tramvajemi 
a autobusy je zastávka Nádraží.

„Zkušební dvanáctiminutové jízdní 
intervaly budou během oprav kolejiště 
platit jak pro tramvaje, tak pro náhrad-
ní autobusy,“ upřesnil náměstek pri-
mátora pro technickou správu majetku 
města Tomáš Kysela.

Zkušební režim bude platit po celou 
dobu výluky. Poté se jízdní řády vrátí do 
původního režimu a  zkušební posílení 
linky č. 3 se během září bude vyhodno-
covat. 

DOTACE PRO HASIČE
Přijetí dotací od Libereckého kraje 
v celkové výši 792 581 Kč na podpo-
ru výjezdových jednotek dobrovol-
ných hasičů schválili liberečtí radní.

V  letošním roce podalo město Li-
berec šest žádostí o  dotace. Ve všech 
případech bylo úspěšné. Dotace tak 
pomohou získat nový dopravní auto-
mobil pro hasiče z  Vesce, zásahové 
přilby, radiostanice a  člun pro JSDH 
Růžodol  I,  přetlakové dýchací přístroje 
a  příslušenství k  nafukovacímu stanu 
pro JSDH Karlinky. 

 www.liberec.cz/rada
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DOMLUVILI JSME se s druhým akcioná‑
řem, německou firmou MVV, na projektu 
GreenNet, jehož cílem je modernizace 
parovodů na horkovody, a v důsledku 
toho i další snížení ceny tepla.

Systém centrálního zásobování 
teplem (CZT) má v  Liberci svou 
logiku vzhledem k tomu, že zde stojí 
spalovna odpadů Termizo, která pro‑
dukuje odpadní teplo, jehož využití 
k vytápění se přímo nabízí. Nesmí 
se ho ovšem desítky procent ztratit 
v zastaralých rozvodech a jeho cena 
musí odpovídat tomu, že se jedná 
o teplo z odpadu.

V diskuzích jsme někdy jako vedení 
města napadáni, že jsme se „nechali 
opít rohlíkem“ a že na celém projektu 
vydělá jen druhý akcionář, který městu 
pouze diktuje svoje podmínky. Není 
tomu tak.

Jednáním s MVV i s teplárnou věnu‑
jeme zvýšenou pozornost, máme k dis‑
pozici externí experty a jednání jsou 
často velmi bouřlivá a náročná. Nejsme 

ochotni přistou‑
pit na jakékoliv 
požadavky dru‑
hého akcionáře, 
nejsme ochotni 
a k c e p t o v a t 
jakékoliv pod‑
klady.

Za mě osobně je výsledek celého 
projektu stále otevřený. Věřím, že se 
nám podaří dosáhnout oboustranně 
přijatelného řešení, jehož výsledkem 
bude další snížení ceny tepla. Pokud 
by ovšem jednání směřovala do pozice 
nevýhodné pro město, má město 
dostatečné páky na to, abychom se 
vyhnuli situaci, která povede k udržení 
současného stavu.

Výsledkem projektu musí být efek‑
tivní systém CZT a konkurenceschop‑
ná cena za teplo, v opačném případě 
by nezbylo nic jiného než přistoupit 
k  omezení centrálního zásobování 
teplem ve městě a k  jeho nahrazení 
decentralizovanými zdroji. 

Jednání s teplárnou nejsou 
jednoduchá
Současnému vedení města se po dlouhé době podařilo 
zastavit růst ceny tepla, která v Liberci dosáhla enormní 
výše.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

„NAŠÍ VELKOU prioritou a cílem je 
výrazně oživit centrum Liberce tak, 
abychom se v tomto ohledu alespoň 
přiblížili ostatním metropolím. Živo‑
tem pulzující centrum je atraktivní pro 
obyvatele, turisty i obchodníky,“ řekl 
primátor Tibor Batthyány.

Zejména maloobchod trpí násled‑
kem výstavby obchodních domů 
v minulých letech. Vylidnily se ulice 
a  důsledky pocítili hlavně majitelé 
obchodů v historickém centru. Jednou 
z  cest ke zlepšení situace je oživení 
veřejného prostoru. Vedení města se 
rozhodlo pro podporu předzahrádek 
restaurací, organizování nejrůznějších 
jednorázových a  velkých kulturních 
a společenských akcí pod širým nebem, 
jako je třeba Léto na náměstí nebo 
adventních trhů v nové podobě. Uva‑
žuje se o pořádání obdoby farmářských 
trhů v Kostelní ulici, kde by se kromě 
regionálních výrobců mohli prezento‑
vat právě i místní obchodníci.

Podnikatelé na setkání s  primá‑
torem, které proběhlo na Liberecké 
pláži před radnicí, pozitivně hodno‑
tili i  vstřícnost města k  pouličnímu 
vystupování (tzv. busking). Umělce už 
nesvazují byrokratické překážky. Vystu‑
pování umělců uvítal ředitel Clarion 
Grandhotelu Zlatý Lev Miroslav Souček. 
„Nedávno jsem v podloubí slyšel hous‑
listu a  úplně to změnilo atmosféru 
náměstí. Tohle do centra patří,“ zmínil. 
Právě ředitel hotelu je nakloněný spo‑
lupráci s městem na propagaci nejrůz‑
nějších akcí. „Rádi našim návštěvníkům 
doporučíme zajímavou akci, stejně tak 
nám pomůže, když budeme vědět, do 
kterých obchodů je poslat nakoupit 
třeba suvenýry,“ dodal.

Majitelka papírnictví z  Revoluční 

ulice ocenila, že město vůbec dialog 
s podnikateli otevřelo. „Přístup města 
vítám. Je to poprvé za 25 let, co se 
s  námi někdo baví,“ řekla Lucie Lej‑
sková.

„Užili jsme si svoje, když byla před 
lety pro motoristy uzavřená Revoluční 
ulice. Naštěstí je zase průjezdná. Lidé 
jsou dnes pohodlní, chtějí zaparkovat 
nejlépe hned před vchodem. Uvítali 
bychom proto možnost parkování pro 
zákazníky i zásobování,“ uvedla. Právě 
lepší dopravní obslužnost a parkování 
je jedním z klíčů oživení centra města. 
Město například zvažuje zavedení stří‑
davého stání, kdy by některé parkovací 
plochy pro rezidenty mohli po určitou 
část dne využívat také uživatelé parko‑
vacích automatů. Tím by rázem „přiby‑
ly“ desítky parkovacích míst. Jisté úlevy 
by se mohli dočkat řidiči zásobovacích 
vozů, kteří by dostali k dobru čtvrtho‑
dinu na placeném stání.

Obchodníci si také postěžovali na 
často špatný technický stav domů, ve 
kterých jsou v pronájmu. Potíž je v tom, 
že majitelé objektů ve většině přípa‑
dů žijí mimo Liberec, nebo se jedná 
o cizince, kteří nemají k městu vztah. 
Město samotné v  centru nevlastní 
žádné budovy, a má tak omezené mož‑
nosti, jak dosáhnout nějaké nápravy.

„V této situaci je nezbytné bavit se 
přímo s lidmi, kterých se to dotýká. 
Od podnikatelů jsem si vyslechl 
konkrétní připomínky a  společ‑
ně budeme hledat řešení. Mnohé 
nápady už máme. Jsem rád, že si 
sami všimli, že akcí přibývá a že se 
nám daří centrum města postupně 
oživovat,“ doplnil primátor s tím, že 
se s obchodníky dohodl na dalších 
společných setkáních. 

CÍLEM JE HLÍDAT pokud možno všech‑
ny dotační výzvy a maximum z nich 
využít pro rozvoj města, resp. zafinan‑
cování potřebných investic z prostředků 
mimo rozpočet. To se týká i oprav škol, 
chodníků, údržby zeleně apod.

Za první rok činnosti bylo podáno 
20 dotačních žádostí, z toho 9 bylo 
úspěšných, a díky tomu město získalo 
dotace ve výši 31 miliónů Kč. Další 
žádosti o dotace jsou ve schvalova‑
cím procesu, jednou z nich je napří‑
klad i ta na rekonstrukci kina Varšava 
z programu česko ‑saské spolupráce.

Vytvoření tohoto nového pracoviště 

bylo však kritizováno jako nezodpo‑
vědné navyšování počtu úředníků. 
„Takovéto uvažování je ale nesmysl. 
Roční náklady na toto oddělení nepře‑
sahují 2 mil. Kč, a každý si tak může 
jednoduše spočítat, že se nám investice 
do nových pracovníků bohatě vyplatí.

Cílem města je získávat v  dalších 
letech ročně řádově stovky miliónů 
dotací, k tomu musí dobře fungovat 
nejen toto oddělení, ale celkově přípra‑
va nových projektů na městě, včetně 
jejich financování,“ vysvětluje náměs‑
tek pro ekonomiku, strategický rozvoj 
a dotace Jan Korytář. 

Konečně se s námi někdo baví!
Probudit k životu kdysi rušné ulice a náměstí v centru 
Liberce a rozpohybovat maloobchod si vytyčil za svůj cíl 
primátor města Tibor Batthyány. Sešel se proto s drobnými 
živnostníky a provozovateli z centra města a diskutoval 
s nimi o představách bližší spolupráce, jejich podnětech 
a také o možnostech podpory ze strany města.
Jan Král

Lovci dotací po roce činnosti
Vzhledem k tomu, že město nemá zejména kvůli splácení 
enormního dluhu dostatek peněz na svůj rozvoj, bylo 
v roce 2015 zřízeno nové oddělení získávání dotací v rámci 
odboru strategického rozvoje.
Redakce

červenec–srpen 2016 Z RADNICE

Jan Korytář

Nejaktuálnější zprávy 
z města a radnice

Liberec na

www.facebook.com/liberec
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Dopravní podnik ve světle faktů
Podobně jako řada Liberečanů jsem se porůznu setkal s názorem, že naše největší městská společnost, dopravní 
podnik, má řadu problémů. Dočetl jsem se o ztrátách DPMLJ v desítkách miliónů ročně, o nekvalitách managementu, 
o drahém jízdném, o porušování zákonů a o tom, že za drahé jízdné a nízké platy zaměstnanců může spolupráce se 
společností BusLine, a. s. Proto jsem se pokusil na dopravní podnik podívat z pohledu faktů.
Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku

Oprava kolejí před nádražím Českých drah
Čtenáři, kteří zaloví ve starých fotografiích, se až zaleknou, jak vypadala městská trať od Lidových sadů pod Ještěd 
ještě před čtvrt stoletím; není to zas tak dávno. Rekonstrukce kolem nádraží proběhla v roce 1994 a s ní to byla poslední 
větší oprava. Od té doby po kolejích projelo mnoho tramvají a přirozeně se ojíždějí nejen kola, ale i samotné kolejnice.
Martin Čulík, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

NAPŘÍČ VŠEMI kritikami postrádám 
hlavně komplexní hodnocení veřejné 
dopravy jako takové. Asi každý obyvatel 
Liberce musí objektivně uznat nesčetné 
množství realizovaných kvalitativních 
změn v MHD, a v prvé řadě zlepšení 
vozového parku.

Spolupráce se společností Bus‑
Line se již v prvních letech promítla do 
obnovy vozového parku a umožnila zru‑
šení starých, cca dvacetiletých autobusů 
typu Karosa. Dnes u nás jezdí nejmoder‑
nější autobusy a např. jen počet nízko‑
podlažních autobusů se zvýšil z 74 % 
v roce 2010 na dnešních více než 97 %.

Uvolněním zdrojů z oblasti autobu‑
sové dopravy se tak dopravní podnik 
mohl plně koncentrovat na moderniza‑
ce tramvajových tratí. Jako jedna z mála 
společností totiž dokázal získat evrop‑
ské dotace a od roku 2009 proinvestoval 
neuvěřitelných 996 miliónů Kč. Podíl 
do tramvajových tratí a infrastruktury 
města činí 639 miliónů Kč.

Vedle toho dopravní podnik inves‑
toval např. do bezpečnosti cestujících 
(kamerový systém, vyhřívaná nástu‑
piště, služebna městské policie na 
terminálu) či do telematiky (informační 
panely, odbavovací systém). DPMLJ byl 
dokonce prvním podnikem v ČR, který 
zavedl možnost nákupu jízdního dokla‑
du běžnou platební kartou. Taktéž jeho 
investice do sčítacích rámů – informa‑
ce o počtech cestující veřejnosti – se 

v budoucnu promítne do zkvalitňování 
jízdních řádů. A  podpora sociálních 
služeb ze strany DPMLJ? Asi nikoho 
nepřekvapí můj názor, že bezbariérové 
spoje na lince do Prahy a provoz soci‑
álního automobilu je po tolika letech 
provozu již pro cestující veřejnost samo‑
zřejmostí.

Přes řadu katastrofických pro‑
gnóz a zaručených scénářů dosahuje 
DPMLJ v oblasti hospodaření po řadu 
let kladného hospodářského výsled‑
ku. A to i přes skutečnost, že ze strany 
města Liberce klesl příspěvek z 226 mil. 
Kč v roce 2010 na dnešních 190 mil. Kč. 
Město Liberec ušetřilo na dopravním 
podniku za období 2011–2016 v porov‑
nání s rokem 2010 celkem 146 mil. Kč.

Ano, již jsem také slyšel argumenty, 
že proti tomu bylo zvýšeno jízdné, ale 
pravda je poněkud složitější. Jízdné bylo 
zvýšeno v roce 2008 a poté až v roce 
2012 (papírové jízdenky) a 2013 (časové 
jízdné). Pro srovnání: v roce 2010 činily 

tržby 190 mil. Kč, v roce 
2015 pak 198 mil. Kč. 
Avšak do těchto čísel 
je potřeba zahrnout 
i proces zvýšení sazby 
DPH, která se zvýšila 
z 10 % v  roce 2010 na 
stávajících 15 %, a inflač‑
ní koeficient.

Mohl bych jmenovat 
i  finanční náklady  – 

úroky z úvěrů či kolektivní smlouvu, 
která na jedné straně slouží k sociální‑
mu smíru, ale na druhou stranu každé 
1 % růstu mezd zatíží DPMLJ částkou 
cca 1,5 mil. Kč. Jinými slovy bych chtěl 
zdůraznit, že DPMLJ se musel vypořá‑
dat nejen se snížením příspěvku města, 
ale i s řadou dalších, jím nezaviněných 
problémů.

Samostatnou kapitolou je pak 
zpochybňování managementu společ‑
nosti. Připomenu jen všeobecně známá 
fakta. Dopravní podnik byl v uplynulých 
letech podroben několika auditům od 
renomovaných a řádně vybraných či 
schválených auditorských společností. 
Nejenže na tyto audity DPMLJ vynaložil 
celkem cca 2,7 mil. Kč, které mohl použít 
např. na ony mzdy zaměstnanců, ale 
především všechny závěry auditorských 
zpráv potvrdily řadu skutečností – cena 
dopravního výkonu účtovaného spo‑
lečností BusLine odpovídá tržnímu pro‑
středí MHD, spolupráce se společností 

BusLine je efektivní 
a dopravní podnik 
je managementem 
velmi dobře řízen.

Ano, poslední 
audit potvrdil 
i  určitá úskalí 
smluvních vztahů 
nejen se společností BusLine. Ale 
buďme objektivní, smlouvy byly pode‑
psány skoro před 7 lety a za úplně jiných 
podmínek, než jaké panují nyní. Nicmé‑
ně představenstvo společnosti má jasný 
úkol postupně problémy analyzovat, 
a pokud možno je i zmírnit, či úplně 
odstranit.

Zaměstnanci dopravního podniku si 
zaslouží ocenění za svoji práci, a pokud 
existují auditorské zprávy potvrzující 
tuto skutečnost, neměl by mít nikdo 
právo žádným způsobem toto zpo‑
chybňovat.

Přes nekorektní ujišťování 
občanů, že DPMLJ při stavbách tratí 
pochybil a že musí vrátit cca 190 mil. 
Kč dotací, konečný výsledek celé kauzy 
ona tvrzení zcela vyvrátil. Dopravní 
podnik obdržel jednoznačné rozhod‑
nutí ministerstva financí – společnost 
zákon neporušila a řízení se zastavuje.

Chtěl bych všem zaměstnancům 
společnosti poděkovat a  popřát jim 
i mnoho sil, protože je od příštího roku 
čekají investiční akce přesahující jednu 
miliardu korun. 

V PROSINCI 2015 byla ve směru do 
Hanychova z bezpečnostních důvodů 
omezena rychlost na 20 km/hod. Práce 
na opravě kolejí musely být sladěny 
s průjezdným tunelem na silnici I/35, 
v němž na jaře probíhá jeho pravidelné 
mytí a údržba. Dopravní podnik pak 
musel připravit výlukové jízdní řády 
a objížďky, což se skvěle povedlo při 
dohodě s majitelem o průjezdu měst‑
ských linek autobusovým nádražím 
ČSAD, aby časové ztráty i  finanční 
náklady byly pro DPMLJ co nejmenší.

Délka prací se předpokládala na 44 
kalendářních dnů, oprava si vynutila 

úplnou uzavírku křižovatky (od 
23. 4. do 5. 6. 2016) a výluku 
provozu elektrické dráhy. Cel‑
ková délka opravované dvoj‑
kolejné tratě je 125 m. Nový 
tramvajový svršek má dva 
rozchody 1 435 a 1 000 mm se 
systémem pro snížení nega‑
tivních vlivů hluku a  vibrací 
z provozu. Sdružené zastávky 
Nádraží (pro BUS i TRAM) jsou délky 
45 m s bezbariérovým obrubníkem.

Při laickém pohledu do výkresů se 
vlastně mnoho nezměnilo. Prodlouži‑
la se zastávková nástupiště, posunuly 

a zabezpečily přechody pro chodce 
a zvýraznily se dopravní proudy kři‑
žovatkou pro bezpečný silniční i pěší 
provoz. Celkové náklady na opravu 
kolejí vystoupaly na 15 mil. Kč, které 

hradil dopravní podnik z  vlastních 
zdrojů.

Ač to nebývá v této zemi zvykem, 
chci zde veřejně poděkovat vedení 
i pracovníkům DPMLJ, kteří se přímo či 
nepřímo podíleli na této opravě kolejí 
v  křižovatce ulic 1. máje a  Žitavská 
(Nákladní), ale i zhotoviteli Eurovia CS, 
a. s., za skvělý stavební koncert. Jako 
zodpovědná osoba jen vítám, že se 
dříve zrekonstruované úseky také udr‑
žují řádnou opravou, aby byl provoz na 
tramvajové dráze bezpečný a plynulý. 
Tyto opravy však nutně musí pokračo‑
vat, neboť trať provozem stárne. 

Tomáš Kysela
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ZADÁNO PRO NÁZORY LIBERECKÝCH ZASTUPITELŮ
Texty uvedené v této rubrice nejsou stanoviskem magistrátu ani vedení města Liberec, kromě výslovně označených.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory demonstrují postoje politických stran, nikoliv redakce.

Pokrytectví v přímém přenosu
Poslední zastupitelstva, resp. následná mediální sdělení ze strany Jana Korytáře a Změny (v tomto případě ZpL) 
mě přiměly postupně dát na papír, co již delší dobu nosím v hlavě. Mého kolegu Michala Hrona nezřídka častují 
hodnocením, že je pokrytec. Nic není více daleko pravdy. Naopak vidíme mnoho pokrytectví, a to někdy doslova 
i v přímém přenose, na straně ZpL a Jana Korytáře.
Jan Berki, Starostové pro Liberecký kraj

Liberečan založil stránku o ostudných koutech města
Jak zaznělo na minulých zasedáních libereckého zastupitelstva, je pro současné vedení města občan Henry Grossmann 
věčným prudičem, stalkerem a zakladatelem černé skládky na radnici.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

Na květnovém zastupitelstvu zástup‑
ci ZpL předvedli kolem delegace primá‑
tora na valnou hromadu Severočeské 
vodárenské společnosti divadelní hru. 
Kdyby totiž Změna skutečně chtěla 
změnu v dozorčí radě SVS, tak by pro 
to něco udělala. Času na to měla dost. 
Minimálně by nám představila vhodné‑
ho kandidáta – člověka odborně zdat‑
ného, schopného manažera, a nejlépe 
politicky nezávislého. Pokusila by se pro 
takového kandidáta získat koaličního 
partnera a představila ho také ostat‑
ním starostům. Dozajista by pak získal 

i podporu ostatních. Ale Změna neu‑
dělala nic, jen scénu na zastupitelstvu.

A fondy? Že to letos má hodně 
velké mouchy (pořádné masařky), vědí 
i zástupci koalice, přesto za to „sprďana“ 
dostanou nakonec ti, kteří na nedostatky 
upozorňují od začátku. A to přestože za 
jejich přípravu dostal mimo jiné zaplaceno 
Jakub Macek, spolupracovník Změny. Tak 
to už je na mě dost silné kafe.

A pokračují dál, tentokrát s tématem 
hazard. Snaží se ze sebe udělat jako 
vždy jediné bojovníky za správnou věc. 
Z hlasování si vybírají jen to, co se hodí 

pro „jejich písničku“. Občas by stači‑
lo nebýt tak afektovaný a emotivní či 
nepodsouvat ostatním různé smyšlené 
motivy. Stačilo by často své materiály 
komplexně a včas projednat v přísluš‑
ných výborech – poradních orgánech 
zastupitelstva. Ono, když jde materiál 
do zastupitelstva jako mnoho variantní, 
a ještě bez řádného rozboru finančního 
dopadu, tak si zaslouží odložit a pořád‑
ně projednat a dodělat.

A to ponechám stranou časté návrhy 
na ukončení diskuze, které ZpL tak 
moc vadily, když byla v opozici. Nebo 

je zvláštní, jak 
tací specialisté 
na komunikaci 
s veřejností mají 
poslední dobou 
problém lidem 
vysvětlit svou 
„prospě šnou“ 
činnost ve vedení města, aspoň to podle 
diskuze občanů poslední dobou vypadá. 
Ale vlastní PR, to jim přeci vzdycky tak 
šlo, a bez ohledu na realitu. Tak uvidí‑
me, dá se čekat, že před volbami bube 
„pršet housť a větší kapky“. 

On se však jenom snaží o to, co by 
mělo být prvořadým zájmem současné 
koalice: aby centrum nehyzdily odpadky, 
aby nebyl Liberec spíš městem potkanů 
a holubů než lidí, aby na sídlištích neza‑
růstala za nás nákladně revitalizovaná 
dětská hřiště plevelem, aby se chodníky 
nepropadaly a v trávnících, vysokých na 
sídlištích i přes metr, beznadějně nemizeli 
děti a psi.

Od svých stížností šel Henry Gross‑
mann ještě dál. Nejenže mu není zatěžko 
sbírat ve volném čase odpadky, připravo‑
vat prezentace pro zastupitele o neutěše‑
ném stavu některých lokalit, ale k tomu 
založil facebookové stránky Liberecké 
krásy – zákoutí. Zde uveřejňuje fotografie 
a videa zanedbaných koutů města. Viz: 
www.facebook.com/Libereckrasy.

Na Facebooku také ukazuje, jak vzorově 
mohou vypadat záhony a trávníky, když se 
o ně starají soukromí vlastníci domů. Záro‑
veň zde pro srovnání zveřejňuje fotografie 
míst, kde již ze strany města Liberce došlo 

k nápravě. A nejen to. Facebook Gross‑
mannova sdružení Liberecká pořádková je 
otevřený všem. Vyzývá čtenáře, aby nere‑
zignovali, aby fotografovali nejostudnější 
místa Liberce a své snímky zde zveřejňova‑
li. Tak sem lidé sami vkládají fotky a sami 
upozorňují na nepořádek.

Dovolím si poznámku na závěr. 
Divím se, že současné vedení Liberce 
tuto aktivitu občanů na Facebooku 
ignoruje, že fotografie lidí nebere jako 
inspiraci a návod, kam napřít své síly. 
Ani radnice nemůže mít přece oči všude. 
Co bychom za podobné facebookové 

stránky dali my, když jsme byli ve vedení 
města! Právě z popudu občanů byla 
například za nás zavedena linka MHD 
ke krematoriu. Město by mělo, pokud 
je to možné, občanům naslouchat. Ne 
jejich aktivity ignorovat, nebo je za ně 
přímo trestat. 

Vážení čtenáři, texty uveřejněné v zastupitelské rubrice Fórum najdete také na internetových stránkách www.liberec.cz/zastupitelstvo.
Každý zastupitel má svůj blog, kde se tyto příspěvky vždy po vydání Zpravodaje zobrazí. Každý zastupitel má také možnost komentovat názory svých 
kolegů přímo pod konkrétním článkem. www.liberec.cz

Jan Berki
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Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit
Kauza nespokojených Liberečanů, kteří své podněty přednesli v květnu zastupitelům, pokračuje a nabývá podoby 
seriálu. Místo nápravy věcí se ovšem někteří dočkali od města překvapivé odvety.
Martina Rosenbergová, zastupitelka za ČSSD

Martina Rosenbergová

Měsíc po veřejném vystoupení občanů 
vyšlo totiž najevo, že magistrát s part‑
nerem jedné ze stěžujících si žen zahájil 
na základě „anonymního“ udání správní 
řízení (ve věci správného užívání stavby – 
jeho rodinného domku). Je to náhoda? 
Nebo je to snad ze strany magistrátu 
pomsta za to, že si někdo dovolil ozvat 
se proti podezřelé zavážce ve veseckém 
areálu, která podle zjištění místních obsa‑
huje azbest a další jedovaté látky?

Šikany a psychického teroru ze strany 
města si vrchovatě „užívá“, jak sdělil na 
červnovém zasedání zastupitelům, i další 
Liberečan. Dovolil si úřad upozornit na 
opomenutí černé stavby. Místo nápravy 
pochybení ze strany magistrátu následova‑
la, znovu na základě „anonymního udání“, 

detailní kontrola jeho domu. Že by pokus 
zavřít občanovi ústa?

Další z občanů si dal tu práci a pro 
zastupitele připravil názornou prezentaci, 
mapující nepořádek ve městě. Předstoupil 
před ně podruhé proto, aby ukázal, že si 
nevymýšlí. Už v květnu mu vedení města 
vyhrožovalo udáním na policii kvůli tomu, 
že svými podněty zejména náměstkyni 
Hrbkovou až nepatřičně obtěžuje. A nařklo 
jej ze stalkingu. Uplynul měsíc a my jsme se 
dozvěděli, že s občanem, který se nezdrá‑
há sám sbírat odpadky, zahájil odbor život‑
ního prostředí magistrátu šetření. K tomu 
má jeho konání na podnět náměstkyně 
Hrbkové šetřit jako přestupek také Měst‑
ská policie Liberec.

Mladý muž totiž donesl dva uzavřené 

igelitové pytle s odpadky náměstkyni do 
kanceláře, aby jí ukázal, co během krátké 
doby nasbíral v bezprostřední blízkosti rad‑
nice. Náměstkyně Hrbková ale jeho počí‑
nání označila za zakládání černé skládky 
na radnici. Pokud bude zahájeno s obča‑
nem za přinesení dvou pytlů s odpadky 
správní řízení, hrozí mu za tento přestupek 
pokuta od 5 do 50 tisíc korun. Místo dia‑
logu s občany tak nastupuje hrubá síla.

Není to přitom ani rok, co město horlivě 
pomáhalo movitému soukromému vlast‑
níkovi pozemku po Textilaně s úklidem 
plochy o velikosti devíti hektarů. Kromě 
posbírání odpadků zde byly vykáceny 
náletové dřeviny a posečena přerostlá 
tráva. Možná, kdyby město nevěnovalo 
tolik péče úklidu soukromých ploch, zbylo 

by mu dost sil na 
ošetření vlastních 
veřejných pozem‑
ků. A možná by 
ubylo i stížností 
občanů na nepo‑
řádek v Liberci i na 
plevelem zarostlá 
sídliště a hřbitovy.

Vedení města se neumí bránit kritice 
jinak než útokem. Zastrašování a popo‑
tahování po úřadech má nejspíš jediný 
cíl – nespokojené občany umlčet. Stále živá 
jsou tak slova Karla Havlíčka Borovského: 
„Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet 
nebo chválit.“ Chvála je zřejmě to jediné, 
čemu je současná koalice Změny pro Libe‑
rec a ANO ochotná naslouchat. 

FÓRUM červenec–srpen 2016

Pravidla Fondu kultury se budou lepit za chodu
Na červnovém zastupitelstvu jsme projednávali vyhlášení 2. kola programu dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu 
Dotačního fondu SML. Jsem členkou správní rady fondu a hlasitým kritikem nových pravidel fondu.
Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj

Rozhodnutí ministerstva zavřelo ústa pochybovačům
Rozhodnuto. Bezchybná práce zaměstnanců libereckého dopravního podniku je potvrzena. Společnost nemusí vracet 
ani druhou část dotace, kterou získala na modernizaci tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.
Pavel Šulc, předseda představenstva DPMLJ, zastupitel za ANO

Celý systém dostává byrokratické 
rozměry, které by člověk ještě s nechutí 
pochopil, pokud by se jednalo o žádosti 
do finančního zdroje poskytujícího o řád 
vyšší dotace. U městského programu však 
může žadatel dosáhnout maximálně na 
49 tisíc korun.

Jsou to pochopitelně veřejné peníze 
a v součtu všech se jedná o více než 
milión. Nicméně město by se nemělo 
utopit v papírech, zaměstnat progra‑
mem neúměrně úředníky a hodnotitele, 

kteří mají i jinou práci, a otrávit žadatele. 
A přesně to se s vyhlášením 1. kola stalo.

Kolem žádostí a hodnocení panovalo 
napětí, nejasnosti a nepříjemnosti. Nějak 
jsme se s tím nakonec všichni popasovali 
a očekávali jsme, že bude čas na vyhod‑
nocení, nápravu chyb a stabilizaci celého 
grantového systému za konzultací s hod‑
notiteli, asistujícími úředníky a na základě 
připomínek žadatelů.

Překvapilo mě proto, že s vyhlášením 
2. kola programu Fondu kultury a cestov‑

ního ruchu přišla i úprava pravidel. Podle 
náměstka Ivana Langra budou pravidla 
upravována postupně a tato úprava je 
tedy dílčím krokem.

Nerozumím takovému přístupu 
a jsem si jistá, že kdyby pan náměstek 
stál na druhé straně, tedy byl žadatelem, 
nenechal by na městě nit suchou. Jsem 
přesvědčená, že by bylo mnohem přija‑
telnější pro všechny zúčastněné pone‑
chat pravidla stejná jako v 1. kole (i přes 
jejich nedostatky), a změnu provést až 

jako kompletní, 
p r o m y š l e n o u , 
prodiskutovanou 
tak, aby nemuselo 
docházet k dalším 
úpravám.

Takto nejen, že 
budou žadatelé 
pokaždé hledat, „co je zase jinak“, a bude 
to všechny zainteresované zdržovat, ale 
město tím vysílá Liberečanům zprávu, že 
„levá neví, co dělá pravá“. 

Nedávné rozhodnutí ministerstva 
financí, proti kterému není odvolání, tak 
definitivně zahnalo obavy společnosti, 
že bude muset vracet zhruba 190 miliónů 
korun.

Už před dvěma měsíci ministerstvo 
rozhodlo o tom, že dopravní podnik 
nemusí vracet prvních 79 miliónů korun, 
které podnik dostal na rekonstrukci úseku 
na uvedené trati. Koncem května pak roz‑
hodlo ministerstvo stejně jako v prvním 
případě, tedy že dopravní podnik nemusí 
vracet nic, tentokráte z částky 111 mili‑
ónů korun. Na dopravním podniku tak 
může zavládnout spokojenost, jelikož 

tříleté snažení vedení společnosti nevy‑
šlo vniveč.

Českou kaňkou na celém sporu, který 
se táhl několik let, zůstávají vyjádření 
některých zastupitelů. „Je to klasický 
případ toho, kdy nebyla dodržena pravi‑
dla pro dělení zakázek, která jsou záko‑
nem stanovena. Základním požadavkem 
bylo, aby zvolený typ výběrového řízení 
odpovídal celkové hodnotě všech částí 
výstavby, aby nedocházelo k omezování 
konkurence. Jenže přesně k tomu došlo,“ 
komentoval v médiích s předstihem napří‑
klad Jaromír Baxa.

Rada dotačního programu dopravní‑

mu podniku vyčítala rozdělení zakázky, 
týkající se zmíněné rekonstrukce, která 
probíhala v letech 2008 až 2010, na tři.

Dopravní podnik si ale stál za tím, že 
nebylo možné všechny zakázky spojit, 
a ač rozhodnutí ministerstva financí 
všem pochybovačům vzalo, jak se říká, 
vítr z plachet, zastávám názor, že by se 
nezasvěcení a s fakty neseznámení lidé 
neměli k podobným problémům vůbec 
vyjadřovat tak, jak na dané téma činil 
např. již zmiňovaný pan Baxa.

Podobně ukvapené komentáře nejenže 
v očích veřejnosti poškozují dobré jméno 
společnosti, ale současně nepřidávají na 

klidu samotným zaměstnancům, kteří 
podobným výpadům některých zastu‑
pitelů museli čelit po celou dobu, co se 
v médiích objevovaly články týkající se 
daného sporu.

Strašák v podobě téměř dvousetmili‑
ónové vratky je naštěstí zažehnán a nyní 
se můžeme soustředit na další investiční 
akce, které by byly při opačném rozhod‑
nutí ministerstva jednoznačně v ohrože‑
ní. Před plánovanou rekonstrukcí tratě 
v Rumunské ulici nebo na Soukenném 
náměstí potřebujeme mít takzvaně „čistý 
stůl“. Rozhodnutí ministerstva financí tak 
přišlo ve správný čas. 

Květa Vinklátová
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Několik měsíců pracovala skupina 
zástupců všech stran na návrhu zásad‑
ní regulace hazardu na území města. 
Hlasováním zastupitelstva ale neprošel. 
Jedenáct ze sedmnácti hlasů PRO dodala 
Změna pro Liberec, zbylých šest hlasů 
všechny ostatní strany v zastupitelstvu 
(3 SLK, 2 ANO, 1 KSČM).

Zdá se, že regulace hazardu v Liberci je 
na tom podobně jako protikuřácký zákon 
v parlamentu: všichni tvrdí, jak ho podpo‑
rují, ale u hlasování si vždycky dostatečný 
počet volených zástupců najde nějaký 
zástupný důvod, proč se zdržet. Regu‑
lace hazardu je pro nás priorita, jeden 

z důvodů, proč 
být ve vedení 
města.

Hazard bude 
součástí koa‑
ličního jednání 
s ANO a v září 
předložíme regu‑
laci hazardu do zastupitelstva znovu 
jako koaliční materiál. Lepší příležitost už 
nebude, protože v lednu 2017 začne platit 
nový zákon o hazardních hrách a regula‑
ce na celostátní a obecní úrovni by měla 
z mnoha dobrých důvodů proběhnout 
současně. 

Před pár měsíci hejtman Půta dosadil 
své lidi do představenstev obou krajských 
nemocnic. Do Krajské nemocnice Liberec 
dokonce svého přítele pana Marka, který 
se zdravotnictvím ani s KNL nemá nic 
společného a ani neprošel výběrovým 
řízením.

O to absurdněji zněl návrh na padesá‑
titisícovou měsíční odměnu, a to přesto, 
že pan Marek ani nebyl schopný přesně 
specifikovat náplň své činnosti a ani 
její rozsah. Samotné představenstvo se 
schází jednou měsíčně. Tento návrh byl 
natolik přemrštěný a nezdůvodněný, že 
ho naprostá většina dozorčí rady odmítla 
schválit.

Když jsme o tom s kolegou Šedlbaue‑
rem napsali do dubnového Zpravodaje, 
přišla hejtmanova okamžitá reakce, že 
uvádíme nepravdy, a zda na ně může 
reagovat. Reakce podle tiskového zákona 
musí splňovat dvě pravidla: 1) musí rea‑
govat na zjevnou lež, kterou je možné 
dokázat, 2) má nárok na stejnou délku, 
jako původní příspěvek. Jaká byla realita?

Hejtman nejen, 
že neuvedl jediný 
argument, kterým 
by se ohradil proti 
našim uvedeným 
tvrzením (ona to 
jsou totiž fakta, 
tam žádný pro‑
tiargument není), ale pouze zneužil své 
možnosti reakce k napsání dvojnásobně 
dlouhého štvavého článku proti mně, 
kolegovi Šedlbauerovi a Změně obecně.

Je totiž realita, že po hejtmanově 
obvinění ze zneužití pravomoci úřední 
osoby a přijetí úplatku je mezi hejtma‑
nem a Změnou velká nevraživost. Ovšem 
zneužití městského Zpravodaje člověkem, 
který v Liberci vůbec nebydlí, je poměr‑
ně „silné kafe“. A to zvlášť v době, kdy 
náklady placené z rozpočtu kraje (tedy 
z veřejných peněz) na mediální propagaci 
kraje, a tím především jeho vlády, před 
volbami naprosto rapidně narostly.

Myslím, že toho hejtman skutečně 
nemá zapotřebí… 

Regulaci hazardu prosadíme
V Liberci je 86 heren a kasin, ve kterých každý rok 
prohrajeme 400 miliónů korun. Většina těchto peněz 
zmizí jako zisky provozovatelů hazardu. Obě čísla jsou na 
evropské město této velikosti nevídaná.
Josef Šedlbauer, Změna pro Liberec/SZ

Hetjman zneužil tiskový zákon
Hejtman Půta dosazuje do vedení nemocnice své 
kamarády a poté zneužívá tiskového zákona a Libereckého 
zpravodaje k vlastní propagandě a pomlouvání jiných.
Zuzana Kocumová, Změna pro Liberec

Jiří Kittner v dozorčí radě SVS není dobrá zpráva
Změna pro Liberec získala v minulých volbách podporu 
více než 25 % voličů. I když jsme volby vyhráli a podílíme 
se na vedení města a mnohé se nám daří, neprosadíme 
vždy všechno.
Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, 
Kateřina Absolonová, předsedkyně klubu zastup. Změny pro Liberec

Jedna z věcí, na kterou naše hlasy 
nestačily, bylo opětovné zvolení bývalé‑
ho primátora Jiřího Kittnera do dozorčí 
rady Severočeské vodárenské společnosti. 
Návrh Změny pro Liberec, aby Jiří Kittner již 
naším zástupcem v DR SVS nebyl, nezískal 
totiž v zastupitelstvu potřebnou většinu.

Jiří Kittner je členem dozorčí rady SVS 
od roku 2000 a řadu let i jejím předsedou. 
Jeho funkce se kryje s obdobím nejrychlej‑
šího nárůstu ceny vody, který mnohokrát 
překonal inflaci. V současné době je cena 
vody od SVS 98 Kč/m3, průměrná cena 
v ČR je zhruba 80 Kč/m3. Pro běžnou 
rodinu to znamená připlatit si ročně 
kolem tří tisíc korun.

Existují přitom důvodné pochyby 
o tom, zda firma SVS hospodaří s pro‑
středky vybranými od občanů efektivně. 
Problémem nejsou jen smlouvy s firmou 
Veolia, i když je pravdou, že díky nim 
odešly v minulých letech stamilióny do 
zahraničí. Dalším velkým problémem jsou 
veřejné zakázky. SVS vydává na investice 
každý rok kolem miliardy korun. Zakázky 
ve valné většině získává několik předem 
vybraných stavebních firem, a to na 

základě smluv uzavřených v roce 2012, 
před platností nového zákona o veřejných 
zakázkách. Otevřená výběrová řízení jsou 
v SVS výjimkou, soutěže s více než třemi 
uchazeči bylo v minulých letech možné 
spočítat na prstech. Takto jsou běžně 
rozdělovány i malé zakázky v hodnotách 
několika miliónů, které by bez jakýchko‑
li obtíží zvládly desítky menších firem, 
dnes však nemají ani možnost se k těmto 
zakázkám dostat jinak než jako subdo‑
davatelé.

Za výsledky SVS jistě není odpovědný 
jen Jiří Kittner, jeho podíl na zavedení 
a udržování těchto praktik je však pod‑
statný. Jeho setrvání má podobnou 
„logiku“, jako kdybychom v představen‑
stvu teplárny nechali dále působit ty, za 
jejichž éry došlo k nekontrolovatelnému 
a enormnímu navýšení ceny za teplo.

Další možností, jak tuto situaci změnit, 
je valná hromada v příštím roce. Pokusíme 
se získat pro odvolání Jiřího Kittnera další 
hlasy, a pokud tuto pozici neobsadí sou‑
časný primátor Tibor Batthyany, nabíd‑
neme na tento důležitý post vlastního 
kandidáta. 

Josef Šedlbauer

Zuzana Kocumová

TISKOVÁ REKLAMA, KTERÁ

 V LIBERCI FUNGUJE
45 500
výtisků
každý měsíc liberec.cz/zpravodaj
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NÁVŠTĚVNÍCI Z BHÚTÁNU, Kanady, 
Indie, ale třeba i  z  Íránu se objevují 
porůznu. Nejčastější jsou Evropané. 
Cizinci přijíždějí po celý rok, bez ohledu 
na počasí.

Skupina architektů z  Ukrajiny si 
vyslechla příběh Ještědu na lavičce 
před budovou. Desetičlennou rodinu 
Rusů žijících v  Německu zajímalo 
období po válce, jak to bylo s odsunem. 
Drobná Japonečka přišla v  prosinci, 
když zrovna napadl sníh na dvacet cen‑
timetrů, v lodičkách rozhodně připrave‑
na nebyla, ke všemu se dvěma malými 
dětmi a velkým kufrem. Z Ještědu jí sdě‑
lili, že nemají auto, které by ji vyvezlo 
nahoru. Cesta od tramvaje k lanovce 
pro ni zrovna nebyl dobrý zážitek.

Jiná japonská kráska přišla do centra 
s nebývalým požadavkem. Prý kde se 
v Liberci nachází Black Bus Station. Dalo 
se hádat, že půjde o černého taxíka, pří‑
padně o pohřební službu. Dodatečné 
vysvětlení, že jde o zastávku u radnice, 

už bylo dostatečné. Snídaně 
bohů od Davida Černého. 
Radostně rozzářený obličej 
a četné díky byly odměnou za 
vyřešený rébus.

Návštěva mladého Američa‑
na byla překvapivá už tím, že 
hledal pivovar a o Ještěd vůbec 
zájem nejevil. Prý kdesi v New 
York Times četl o pivovaru Ven‑
delín. To však nebylo žádnou 
záhadou, ale úsměvnou pří‑
hodou, bylo jen problémem 
vysvětlit mu, jak se do Harcova dostane 
městskou hromadnou dopravou.

Vyhledat zajímavou trasu k návštěvě 
přítele v Hořeních Pasekách pro mla‑
dého muže z  Petěrburgu bylo hrač‑
kou. Hofmanovou cestou na Ještěd, 
pak hřebenovkou na Pláně, odtud do 
Světlé a ke Skalákovně, potom ke golfu 
a  do kopce k  motorestu v  Hořeních 
Pasekách, celkem sedmnáct kilometrů. 
Poslední návštěvu sportovce z Norska 

překvapil dárek mapy centra města 
v norštině.

Dojemné bylo setkání s  potomky 
Němců, kteří se odstěhovali do Brazílie 
někdy v devatenáctém století, nebo 
když přijíždějí Němci, kteří hledají 
hroby svých předků či místa, kde jako 
děti bydleli. Ulice Kleineiche neboli 
Malodoubská je jen kousek od kostela, 
prostě tramvajová zastávka.

Jsou i dojemná setkání, kdy do Íčka 

přijdou Rusové a  při sdě‑
lení, že jsou z Tuly a že se 
nemohou domluvit rusky, 
vytrysknou jim do očí slzy, 
protože Tula je jižně od 
Moskvy a Stalin tam vyráběl 
děla proti Hitlerovi. Nechy‑
bí ani veselá setkání třeba 
s  dívenkami z  jižní Afriky, 
které si vyzkoušely tančit 
polku a valčík při řízné české 
dechovce. Do Íčka přicháze‑
jí cizinci z exotických států, 

nakupují pohledy nebo nějaké malič‑
kosti na památku a vedle maličkostí 
si odnášejí i dobrý dojem z návštěvy 
Ještědu, Liberce.

V případě spokojenosti s informacemi 
jsou přinuceni často „zaplatit“ zápisem 
do návštěvní knihy. V hanychovském 
Íčku nacházejí vstřícné nekomerční při‑
jetí a kvalitní informaci takřka o čemko‑
liv, ne nadarmo se říká, že se tam může 
návštěvník dovědět všechno. 

TERMÍN NA příští konání bitvy již 
Archa 13 vyhlásila. „Ukázalo se, že je 
důležité věci dělat, a ne jenom o nich 
mluvit. A jsem rád, že bitva přestala 
budit nesmyslné vášně o jejím vzniku 
a  jedinou vášní zůstalo projít se po 
místech, kudy šla i  historie. A  tisíce 
dětí v pátek ve městě a v sobotu ve 
Vesci toho byly příkladem. Už teď 
se těšíme na příští rok, přesně na 21. 
a 22. dubna 2017, který bude pro diváky 
i historiky ještě zajímavější,“ říká Petr 
Pimek z Archy 13.

Doplnil ho ředitel organizace Petr 
Brestovanský: „Není nic lepšího než 
lidem ukázat historii přímo na místě, 
kde se udála, a  prezentovat místní 
věci. Měl jsem sen, který se mi teď plní. 
Snažíme se spoluobčanům ukázat 
nejen historické skutečnosti, ale i to, 
aby přemýšleli o místech, kde žijí, a aby 
si uvědomili, že je to i jejich historie. 
Chceme, aby se do akce zapojila i veřej‑
nost, která si bude moci podle možnos‑
tí a návrhů ušít stejnokroje a může jít do 
ulic a do bitvy s námi. Tím celé město 
ještě více ožije“.

Bitva získala i mezinárodní rozměr. 
Podařilo se navázat spolupráci 

s městem Žitava, které se bude příští 
rok taktéž podílet na celé akci.

Velké poděkování projevili organi‑
zátoři z Archy 13 městu Liberec a Libe‑
reckému kraji, kteří celou akci vzali za 
svou a velkým dílem se podíleli na její 
podpoře. Dále se o hojnou účast škol 
postaral i náměstek Ivan Langr, který 
akci pomohl avizovat libereckým 
školám. 

Black Bus Station hledala Japonka v hanychovském Íčku
Někteří cestovatelé jsou světoznámí, ví se o nich, kde přistáli plachetnicí, někdy to jsou významní sportovci či se jinak 
proslavili – i takoví k nám dorazili. Liberecké informační centrum v Horním Hanychově na konečné tramvaje existuje od 
roku 2003 a v jeho návštěvní knize se objevuje řada zajímavých zápisů z celého světa.
Milan Turek, Turistické informační centrum

Bitva znovu vypukne 21. dubna 2017
Bitva u Liberce v roce 1757, jedna z největších historických událostí, které v dějinách prošly Libercem a okolím, se 
v dubnu připomněla obyvatelům a návštěvníkům Liberce. Díky organizaci Archa 13 se město Liberec a areál ve Vesci 
proměnily v dobové dějiště zmiňované bitvy.
Tereza Petříková, Archa 13
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VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V REGIONU
květen 2016  BYZNYS A PODNIKÁNÍ

TRADIČNÍ ČESKÁ firma Preciosa vždy byla a je 
spojená s Křišťálovým údolím, unikátní lokalitou 
sahající od Harrachova po Kamenický Šenov, kde 
se už více než 460 let snoubí sklářská tradice, 
jedinečná příroda, a především vášeň lidí pro 
sklářské řemeslo. Již v roce 1548 zde byly 
založeny první sklářské hutě zasazené do 
Jizerských a Lužických hor.

Na počátku módy třpytivých kamín‑
ků, tradiční české bižuterní nápodoby 
diamantů, stáli bratři Fišerové. Ti do Tur‑
nova přinesli umění tavby barevného 
kompozičního skla a v roce 1715 vznikl 
první vybroušený kámen. O necelých 
10 let později zde již vzniklo první Bra‑
trstvo brusičů kamenů. Blýskavé 
kamínky z Čech si brzy získaly 
nebývalou oblibu a do konce 
18. století si podmanily 
evropský trh.

Kameny, které dnes 
vyvážíme do celého 
světa, se dosud brousí 
na stejném místě, kde 
se před třemi sty lety 
narodily.

Příběh perliček 
Preciosa Traditional 
Czech Beads, které 
jsou po celém 
světě ceněny pro 
svou tvarovou 
přesnost, se 
píše od roku 
1778 a začal jednoduchou výrobou sekaných perlí. 
V roce 1858 přišel do Polubného Josef Riedel a do 
konce století se stihl vypracovat mezi nejvýznam‑
nější sklářské podnikatele Evropy. V 80. letech 19. 
století přišel se strojním sekáním perliček a brzy na 
to si nechal patentovat i stroj na jejich navlékání. 
Česká perlička se podívala do světa.

Firma J. & W. Jäckel z Lučan nad Nisou zřídila jako 
první bižuterní vývozní firma 

stálou prodejní pobočku 
v západní Africe – v nige‑

risjkém Lagosu. Preciosa 
obchoduje se západní 

Afrikou dál, takže po 
více než 100 let udržuje 
stejné obchodní cesty.

První české skle‑
něné lustry se ve 
světě rozzářily už 
v  roce 1687. V  roce 
1724 získal povolení 
k výrobě pasíř Josef 
Palme z  Práchně 

u Kamenického 
Šenova.

Zakrátko po nich zatoužili i na předních krá‑
lovských dvorech – zkrášlovaly Zrcadlovou síň ve 
Versailles (1725), osvítily korunovaci Marie Terezie 
(1743) a obdivoval je i turecký sultán Osman II. 
(1754). I v dnešní době jsou hlavní doménou Preci‑
osy Lighting speciální vybavovací akce, které rea‑
lizují v luxusních hotelích, rezidencích a palácích.

Preciosa své produkty vylepšuje díky stále 
rozvinutějším technologiím. Už v roce 1956 byl 
v Jablonci nad Nisou založen Výzkumný ústav 
skla a bižuterie, který je dnes jako vývojové pra‑
coviště nedílnou součástí Preciosy a je určen pro 
aplikovaný výzkum a testování nových techno‑
logických postupů. Právě díky tomuto středisku 
se hranice využití českého křišťálu a moderních 
svítidel posouvají stále dál.

Preciosa se dnes řadí k největším zaměstnava‑
telům regionu. Ve svých 16 závodech dává práci 
asi 4 000 lidí. A to nejen v Křišťálovém údolí, ale 
i ve svých 18 zahraničních pobočkách. Jak před‑
seda představenstva Ludvík Karl říká: „Snažíme 
se víc než kdykoli v minulosti dostat co nejblíže 
k zákazníkovi. Chceme a musíme znát, co zákazník 
opravdu potřebuje, jaké jsou jeho skutečné priori‑
ty. To u nás totiž nebylo vždy úplně samozřejmé. 
Je to velká výzva.“ I z tohoto důvodu podniknou 
zaměstnanci zhruba 1 200 letů ročně ke svým 
zákazníkům a průměrně každý týden se Preciosa 
objeví na některém veletrhu či výstavě po světě.

Ke skupině Preciosa neodmyslitelně patří 
Nadace Preciosa, dále IT společnost Pregis a fot‑
balový klub FC Slovan Liberec. Nadace Preciosa, 
která za více než 20 let své existence rozdělila 
přes 180 miliónů korun, svou pomoc vždy směřuje 
ke konkrétním lidem či institucím. Její podpora 
cílí hlavně do zdravotnictví a do sociální oblasti, 
protože tam bývají prostředky nejpotřebnější. 
Uděluje také granty a podporuje vědu, výzkum 
a vzdělávání. Nadace pomáhá v České republice, 
a zejména pak v Libereckém kraji, kde pravidelně 
podporuje např. nemocnice, divadla, zoo, hospic 
a další. 

Z Křišťálového údolí do všech koutů světa
Slovo preciosa je ženský rod latinského přídavného jména preciosus, které znamená vzácný, výjimečný nebo vznešený. Stejné 
charakteristiky bychom mohli použít i pro český křišťál, který je světově proslulý díky firmě Preciosa.

MASAJKA. Tradiční české perle a perličky jako nedílnou součást života masajských žen, ale i jejich snahu 
o osamostatnění a rovnoprávnost zachytila ve svých fotkách Vladia Bajerovska.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Sněhovou královnu v Národním divadle zdobí český 
křišťál Preciosa a jen její kostým je osázen více než 30 tisíci kusy křišťálových 
kamenů.

SUPERB. Preciosa se významně podílela na instalaci 
studie Škoda Superb Black Crystal, kterou zdobí 
„křišťálové“ disky a křišťálová svíticí loga.
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PŘIŠLO DO REDAKCE

AD: KDY SE SVEZETE
TRAMVAJÍ DO ROCHLICE?

Nedalo mi to, abych nereagoval 
na článek uveřejněný v dubnovém 
vydání Libereckého zpravodaje, jehož 
autorem je radní Ing. Martin Čulík.

Když jsme za Osadní výbor Rochli‑
ce navštívili březnové zastupitelstvo 
města s  dotazem na vedení města 
ohledně problematiky vedení nové 
tramvajové tratě (TT) do Rochlice, 
bylo nám z úst radního Čulíka řečeno, 
že vše bude vysvětleno v článku, který 
bude uveden v dubnovém Liberec‑
kém zpravodaji s tím, že budeme „mile 
překvapeni“. Po jeho přečtení jsem byl 
opravdu „mile překvapen“. To, co jsem 
si mohl před tím přečíst v  různém 
denním tisku, se mi jen potvrdilo, a nic 
nového jsem se nedozvěděl.

Pokud se vrátíme o  14 let zpět, 
byla do nového územního plánu (ÚP), 
schváleného v 06/2002, zapracována 
trasa TT na sídliště Rochlice vedená 
ze zastávky U  Lomu kolem sídliště 
Broumovská se zakončením před ZŠ 
Dobiášova. Tato TT byla jedinou, která 
by svou „proveditelnost“ asi obháji‑
la. Následně Dopravní podnik města 
Liberce, a. s., (DPML) nechal vypraco‑
vat „Studii tramvajové trati v Liberci, 
centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice 
II“ vedené z křižovatky Rybníček – ul. 
M. Horákové a dál po lince č. 12, kterou 
Statutární město Liberec vzalo na 
vědomí. Z důvodu nemožnosti finan‑
cování městských tratí z dotačních 
prostředků bylo rozhodnuto, že tato 
trasa bude zapracována až do nového 
ÚP, což se také stalo. Dalším důvo‑
dem bylo, že TT ve variantě Rybníček 
obslouží i méně obyvatel než varianta 
Broumovská.

Dále DPML nechal v  roce 2009 
zpracovat studii „Výstavba dvouko‑
lejné tramvajové trati v úseku zast. 
U Lomu–Krejčího–Dobiášova (sídliš‑
tě Rochlice II)“. Dle této studie činily 
investiční náklady v cenové relaci r. 
2009 cca 600 mil. Kč. V dalších pro‑
jekčních krocích se již nepokračovalo, 
protože nebyla tehdy možnost finan‑
cování z některého dotačního titulu, 
avšak při rekonstrukci TT mezi Liber‑
cem a Vratislavicemi n. N. se podařilo 
do stavby zakomponovat alespoň 
budoucí odbočení TT na sídliště Roch‑
lice. V novém plánovacím období EU 
2015–2020 je již možné na městské TT 
čerpat dotace z EU.

Z  textové části návrhu nového 
ÚP vyplývá, že se již vůbec nepočítá 

s variantou Broumovská jako prioritní. 
Tato trasa byla tehdy do současného 
ÚP navržena právě proto, aby stáhla 
potenciální cestující ze sídlišť Brou‑
movská, Horní Kopečná, Rochlice 
a nově navržených ploch pro bydlení 
nad ul. Krejčího a Dobiášova směrem 
k Nové Rudě.

Na základě kvalifikovaného odhadu 
uvádím, že trasa varianty Broumovská 
obslouží pouze v novém úseku cca 
12,1 tis. obyvatel. Celkem tato TT mezi 
terminálem Fügnerova a konečnou 
zastávkou na sídlišti Rochlice měří 
3,3 km, z toho novostavba měří pou‑
hých 1,8 km. Z hlediska obsloužených 
obyvatel se jedná o 6 722 obyv./km 
novostavby.

Pokud se týká trasy varianty Rybní‑
ček, je nutné konstatovat, že tato trasa 
byla navržena pouze tak, aby stáhla 
obyvatele ze sídlišť Horní Kopečná, 
Rochlice a pouze část obytné zástavby 
nad ul. Krejčího a Dobiášova směrem 
k Nové Rudě. Jde odhadem o cca 10,3 
tis. obyvatel. Celkem tato TT mezi 
terminálem Fügnerova a konečnou 
zastávkou v Zeleném Údolí měří cca 
3,4 km, z toho novostavba TT měří 2,8 
km. Tato trasa, na rozdíl od varianty 
Broumovská, vede v  uličním pro‑
storu v ul. U Nisy a dále Na Žižkově. 
Z  hlediska obsloužených obyvatel 
vychází 3 678 obyv./km novostavby. 
Z výše uvedených důvodů je nutné 
považovat variantu Rybníček jako 
doplňkovou. Dále je třeba zmínit, že 
rozvětvení za zastávkou U Lomu je 
připraveno k pokračování TT do Roch‑
lice. V porovnání obou tras vedení TT 
na sídliště Rochlice se jeví problémy 
především u varianty Rybníček jako 
daleko závažnější a  jejich vyřešení 
bude časově náročnější. V porovná‑
ní časové dostupnosti centra města 
budou obě varianty shodné.

Pokud se týká reakce na níže uve‑
dené citace z článku radního Čulíka, 
nechám vše na čtenáři:

1. „trasa tramvajové tratě U Lomu–
Krejčího–Dobiášova o délce 1,9 km by 
stála 900 mil. Kč a má řadu problémů 
(dlouhý dopravní čas, malá obsazenost, 
hluková zátěž…)“,

2. „trasa tramvajové tratě Rybní-
ček–Teplárna–Dobiášova o  délce 2,7 
km by stála 600 mil. Kč a je efektivnější 
(dopravní čas do centra jen 3 minuty, 
nahradí autobusy č. 12, výhledově 13, 
24 a 26)“,

3. „finance na trasu Rybníček–Teplár-
na–Dobiášova přislíbil ministr dopravy 
Dan Ťok (ANO) z Operačního programu 
doprava při nedávné návštěvě Liberce“,

4. „tramvají do Rochlice se svezeme 
už za 2 až 3 roky“. 

Za OV Rochlice Vladimír Petera

PROČ HEJTMAN PŮTA 
NEMÁ RÁD KPKP

Hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta v  posledním čísle Zpravodaje 
uvedl nepravdivé informace o naší 
organizaci – Krajském protikorupčním 
pracovišti (KPKP). KPKP nazývá přidru‑
ženou organizací Změny, kterou řídí 
Jan Korytář, a jako náplň naší činnosti 
popisuje jakési nestandardní získává‑
ní informací na sociálních sítích pro 
Změnu. Proti tomu se důrazně ohra‑
zujeme.

KPKP založil Jan Korytář, ale jeho 
činnost dále neřídí. KPKP spolupra‑
cuje  s  politiky napříč politickým 
spektrem, kteří korupci jako problém 
vnímají a  chtějí ji řešit. Prostor na 
našem webu mají bez rozdílu všechny 
politické strany.

Důvod, proč pan hejtman nemá 
rád KPKP, je jednoduchý. Jsme jediná 
nezisková organizace v kraji, která se 
systematicky zabývá problematickou 
korupce. To není mnoha politikům 
příjemné. Byli jsme to my, kdo upo‑
zornil na roli hejtmana Půty v korupč‑
ní kauze kostela Máří Magdalény, ve 
které byl pak také skutečně policií 
obviněn z korupce. Byli jsme to my, 
kdo ukázal, jak v této kauze nemluví 
pravdu, stejně jako jsme to byli my, 
kdo přinesl důkazy o dalších kauzách, 
které se týkají jeho kolegů a které on 
nepřijatelně omlouvá.

Mnozí politici o boji s korupcí rádi 
mluví před volbami, když dojde ale na 
ně samotné, snaží se celou věc bagate‑
lizovat nebo označit za viníka nás, kdo 
na to poukazujeme. I hejtman Půta je 
ale politik placený z veřejných peněz 
a měl by umět kritiku unést. 

Daniela Fialová, ředitelka KPKP

DISTRIBUCE LIBERECKÉHO
ZPRAVODAJE

Vážená redakce,
mám na vás dotaz, jak je možné, že 
zároveň s distribucí Libereckého zpra‑
vodaje z června t. r. byl distribuován 
předvolební leták Změny pro Liberec, 
který byl vložen do Zpravodaje. V tiráži 
Zpravodaje je uvedeno, že Zpravodaj 
jsou noviny pro občany města Liberce 
a že je vydává Magistrát města Liberce.

Je snad Magistrát již pobočkou 
Změny pro Liberec?Jak je možné, že si 
nějaké politické hnutí, které se vydává 
za hlídače morálky, udělá z oficiálních 
novin magistrátu poslíčka svých před‑
volebních slibů a kritiky všeho a všech 
na úkor vlastně občanů města? On 
někdo Zpravodaje financuje a samo‑
zřejmě je to z daní občanů! Žádám 
vás o vysvětlení, protože roznášku do 
schránek občanů provádí Česká pošta 
a samozřejmě to není zadarmo.

Jan Kos, 
nám. Českých bratří, Liberec

Přílohou Libereckého zpravodaje roz-
hodně nebyl žádný předvolební leták. 
Toto je hrubé pochybení České pošty, 
která nesmí podobné a jiné reklamní 
materiály vkládat do Libereckého zpra-
vodaje při jeho distribuci, což se bohužel 
stalo. Pracovníci pošty si tak usnadňují 
práci.

Podobných připomínek dorazilo do 
redakce bohužel několik. Absurdní stav 
nastal v momentě, kdy čtenáři reagovali 
na texty v předvolebním letáku do naší 
redakce.

V Libereckém zpravodaji nesmí být 
vloženy materiály žádné z politických 
stran, ať už koaliční nebo opoziční. 
Bohužel není v našich silách kontrolovat 
detailně roznos (máme náklad 45 500 
ks), proto vítáme upozornění čtenářů.

S  Českou poštou jejich pochybení 
budeme řešit v  rámci obchodního 
vztahu. Pro zvýšení efektivnosti naší 
stížnosti na postup ČP doporučuji si 
stěžovat na místní poště, odkud vám 
zásilky roznáší. Je to pouze zdvořilá 
žádost, protože vás jako odběratele to 
pochopitelně nemusí zajímat. Děkuji za 
pochopení.

Pavel Chmelík,
šéfredaktor Libereckého zpravodaje

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme. Dotazy posílejte na e ‑mailovou adresu zpravodaj@magistrat.liberec.cz.

Pokud si vaše dopisy a dotazy nepřejete uveřejnit, posílejte je prosím na příslušné odbory magistrátu.

TIPY NA AKCE V LIBERCI

KAM ZA ZÁBAVOU?
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TŘI KLIENTI Centra zdravotní a soci‑
ální péče Liberec se zúčastnili již zahá‑
jení výstavy o Cenu Modrého slona, 
kterou pořádá sdružení Artefaktum‑
‑cz. To se konalo 14. června v pavilo‑
nu Expo v Zoologické zahradě Libe‑
rec. Motto letošního ročníku bylo 
„Bez bariér v duši i v životě“.

Centrum zdravotní a  sociální 
péče Liberec se na výstavě výrobků 
tvořených pro projekt Tvoříme duší 
2016 prezentovalo svou keramickou 
kolekcí.

Výrobky vznikají v  keramické 
dílně Burianka sídlící v domě seni‑
orů Kopretina v  Burianově ulici. 
Jediným mužem, který každé dopo‑
ledne dochází do keramické dílny, je 
právě oceněný Václav Koníček. Je to 
rodák z Liberce, i když během svého 
života žil také v Držkově a posléze ve 
Vratislavicích nad Nisou. Vystudoval 
Střední uměleckoprůmyslovou školu 
v Jablonci nad Nisou, obor pasíř. Na 
této škole později působil jako dílen‑
ský učitel. Umělecká činnost ho zcela 
naplňovala, a proto také pracoval až 
do svých dvaasedmdesáti let.

Václav Koníček je vdovec, má dvě 
dcery, tři vnoučata a tři pravnoučata. 

Letos v červnu oslavil 86. narozeniny. 
Se svými vrstevnicemi vytváří pod 
odborným dohledem Marie Soko‑
lové v keramické dílně nejrůznější 
užitkové i dekorativní výrobky. Právě 
vedoucí dílny před časem napadlo, 
že by pan Koníček mohl vytvořit 
sošku koně z keramické hlíny.

Vymyslela proto takový pracov‑
ní postup, který výtvarně nadaný 
senior s určitým zdravotním omeze‑
ním zvládne. Postup byl uveřejněný 
v časopise pro keramiky Golem a je 
k  dispozici i  dalším zájemcům na 
webových stránkách nákupní gale‑
rie Fler.

Sošek koně Václav 
Koníček vytvořil už něko‑
lik. Jedna z nich společně 
s dalšími výrobky zabo‑
dovala i v projektu Tvoří‑
me duší 2016. Keramická 
kolekce centra získala 
hlavní ocenění – Cenu 
Modrého slona 2016 za 
výtvarné dílo. 

SETKÁNÍ DĚTÍ od 6 do 12 let, 
které jsou v  evidenci odboru 
sociální péče, bylo zaměřeno na 
osobní bezpečí, osobnostní rozvoj, 
mezilidské vztahy a upevňování si 
návyků z oblasti zdravého životního 
stylu. Celý pobyt doprovázely hry 
a výtvarné činnosti.

Během pobytu nás navštívili 
policisté z  krajského ředitelství, 
kteří s dětmi hovořili o bezpečném 
chování na internetu a umožnili jim 
vyzkoušet si jejich roli. Na bezpeč‑
nost byla zaměřena i další návštěva, 
kdy si děti mohly vyzkoušet izrael‑
ský sebeobranný systém Krav Maga. 
Pohyb jsme měli i při výletu po okolí 
Oldřichova v Hájích.

Protože nesmí chybět ani výtvarné 
činnosti, tak jsme letos pracovali se 
sítotiskem, děti si vyrobily také dře‑

věné rámečky na fotografie.
Sobotní večer byl ve znamení 

zpěvu. Nejprve děti vystoupily 
před porotou v  soutěži Tvoje tvář 
má známý hlas a později se zpívalo 
u ohně při táboráku.

Setkání dětí bylo zakončeno 
v  Liberci návštěvou sportovního 
zařízení a děti si zaskákaly na tram‑
polínách pod vedením profesionální 
lektorky.

Celý pobyt a program setkání děti 
hodnotily velmi pozitivně a již se těší 
na další ročníky společných setkání. 
Také z pohledu sociálních pracovnic 
byla uskutečněná akce hodnocena 
kladně a pro děti byla velkým příno‑
sem.

Celá akce byla hrazena z rozpočtu 
odboru sociální péče Statutárního 
města Liberec. 

Výtvarný talent se neztrácí 
ani v pokročilém věku
Václav Koníček vyhrál hlavní ocenění za výtvarné dílo v XI. 
ročníku celostátního projektu Tvoříme duší 2016 o Cenu 
Modrého slona 2016. Prodejní přehlídka chráněných 
dílen letos opět probíhala v Zoologické zahradě Liberec 
a slavnostní předávání cen se uskutečnilo 18. června 2016 
na Letní scéně přírodního amfiteátru v Lidových sadech.
Zuzana Dlouhá a Eva Moravcová, CZaSP

Setkání dětí v Oldřichově
Na 24 dětí se zúčastnilo tradičního čtyřdenního setkání 
pořádaného oddělením sociálněprávní ochrany dětí 
Magistrátu města Liberec. V červnu se sešly v Oldřichově 
v Hájích na turistické ubytovně DDM Větrník.
Hana Pastuchová

Program klubu seniorů
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk                                                                     ‑liberec.cz/seniori

6. 9. / 14.00 Hudební odpoledne s Milosla‑
vem Hadravou a Jiřím Klímou

Cen. klub sen.
3. patro

7. 9. / 14.00 Kalendárium
Zajímavá zářijová výročí

Cen. klub sen.
3. patro

8. 9. / 10.00 Tréninkové dopoledne v Kuželně Arena

10. 9. / 9.00 Dny evropského dědictví 2016
Prezentace aktivit Kontaktu

Liebiegův 
palác

13. 9. / 10.00
Seniorská míle 2016
XI. ročník závodu v chůzi na 
1,6 km pro seniory (záp. od 9.00)

Fotbalový 
stadion
U Nisy

14. 9. / 14.00 Letem světem – Aljaška
Naučný přírodopisný seriál

Cen. klub sen.
3. patro

Klub šikovných rukou: každé liché pondělí od 10.30 v Centrálním klubu seniorů.
Herní odpoledne: zápolení ve stolních hrách každý čtvrtek od 13.00 hodin v CKS.
Lehké relaxační cvičení: každý pátek od 8.00, 9.00, 10.00 a 11.00 hodin v sále KSK.
Pohybem pro radost v rytmu hudby: pátek od 13.00 hodin v sále KSK.
Trénování paměti: každé pondělí od 10.00 nebo od 13.00 hodin.
Počítačové kurzy pro seniory: pondělí a úterý od 16.00 nebo od 18.00 hodin.
Kurzy výuky obsluhy tabletu pro seniory začátečníky a pokročilé: od září 2016.
Aktivity jsou poskytovány seniorům z d a r m a!
UPOZORNĚNÍ: Na červenec a srpen nebude připravován pravidelný program. Na 
září bude k dispozici koncem srpna. Po dobu prázdnin červenec–srpen 2016 bude 
Centrální klub seniorů ve 3. patře otevřen: pondělí–čtvrtek 10.00–16.00 hodin, pátek 
10.00–14.00 hodin. Lehké relaxační cvičení bude vždy v pátek pouze od 8.00 hodin. 
Pohybem pro radost se o prázdninách nekoná.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

červenec–srpen 2016  SENIORŮM / SOCIÁLNÍ PÉČE

POMOZTE MATKÁM A JEJICH DĚTEM 
V DOMOVĚ SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU

darujte dětskou výživu pro kojence
(např. umělé mléko, dětské kaše, příkrmy a podobně)

Dětskou výživu lze přinést:
• do kanceláře Charity – areál Intex Vratislavice, hlavní budova, přízemí vlevo
• na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje, v přízemí vlevo

Bližší informace: Zdeňka Černá, vedoucí střediska, 603 505 963
Romana Kotyková, sociální pracovnice, 731 402 461

SBÍRKA DĚTSKÉ VÝŽIVY
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www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy

Informace k agendě ztrát a nálezů vám poskytne Lucie Rajkovová (tel.: 485 244 948). 
Seznam naleznete také na internetových stránkách: www.liberec.cz/ztraty ‑nalezy. 

Ztráty a nálezy
SEZNAM VĚCÍ NALEZENÝCH OD 1. DO 31. KVĚTNA 2016

210/16 bunda 29. 6. 2016

209/16 mobilní telefon 28. 6. 2016

208/16 klíč od vozidla 28. 6. 2016

206/16 průkaz pojištěnce Marek Prchal 27. 6. 2016

205/16 MP3 přehrávač 27. 6. 2016

204/16 cestovní kufr 27. 6. 2016

203/16 klíče 27. 6. 2016

201/16 peněženka Simona Kudrnová 23. 6. 2016

200/16 Nálezy DPMLJ: pytel sportovní, hračka, bunda dětská, mikina, 3x deštník 23. 6. 2016

199/16 jízdní kolo 22. 6. 2016

198/16 nálezy DPMLJ: přilba, vak, svetr, batoh, deštník, karta Zdeněk Smutný 17. 6. 2016

195/16 kufr s obsahem – Petr Pavlů 16. 6. 2016

194/16
Nálezy Kaufland Liberec: mobilní telefon, řidičský průkaz Jiří Rýdl, platební karta 

Martina Šťástková, rifle
14. 6. 2016

193/16 peněženka – Ivana Bělinová 14. 6. 2016

191/16 brýle 13. 6. 2016

190/16 mobilní telefon 13. 6. 2016

188/16 osobní věci Miroslav Čistecký 10. 6. 2016

187/16 Nálezy DPMLJ: igelitová taška s plaváním, 3x deštník 10. 6. 2016

186/16 klíče 10. 6. 2016

185/16 kupní smlouva 8. 6. 2016

184/16 obal na fotoaparát 8. 6. 2016

183/16

Nálezy z iQLANDIA: 4x mikina, polštář, batoh, 9x kšiltovka, tričko, 2x čepice, 

šátek, rukavice, pyžamo, stativ, pouzdro na mobil, 4x brýle, 2x hodinky, USB 

kabel, 3x lahev

7. 6. 2016

182/16 klíče 7. 6. 2016

181/16 kabelka 6. 6. 2016

180/16 zelená karta Milan Bady 6. 6. 2016

179/16 nálezy z Českých drah: cestovní taška Jaroslav Chlum 6. 6. 2016

177/16 Nálezy z Českých drah: kufr František Miklóš 6. 6. 2016

176/16
Nálezy z Českých drah: sportovní vak, 2x taška cestovní, 3x batoh, čepice, rukavice, 

boty, 2x knížka, stan, mikina, sako, bunda dětská, mobilní telefon, kufr s batohem
6. 6. 2016

175/16 mobilní telefon 6. 6. 2016

174/16 klíč od vozidla 6. 6. 2016

173/16

Nálezy DPMLJ: kšiltovka, kapsička na krk, pánské nazouváky, peněženka,  

2x mikina, čepice, pánský svetr, klíče, igelitová taška, batoh, kniha, látková taška, 

látková hračka

3. 6. 2016

172/16 mobilní telefon 3. 6. 2016

169/16 klíče 1. 6. 2016

168/16 mobilní telefon 1. 6. 2016

Budova banky s ročním výnosem 220.000 Kč
Český Dub okr. Liberec

Výběrové řízení                                     termín ukončení: 22. 7. 2016

    Tomáš Doubrava, 604 297 021, 257 314 251   
    tomasdoubrava@naxos.cz  www.naxos.cz Nejvyšší nabídce i

Předmět prodeje je budova ban-
ky v centru města Český Dub. 
Celková podlahová plocha 
507 m2. Rekonstrukce budovy 
v r. 1992. PENB – D. V přízemí 
budovy zůstane po prodeji ban-
ka a pojišťovna v nájmu. Neby-
tové prostory v patře budovy pro-
najaty městu. Volná půda vhod-
ná pro půdní vestavbu. Celkový 
roční výnos 220.000,- Kč + po-
tenciál volných prostor.

www.naxos.cz

Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru:

• občanství České republiky
• věk nad 18 let
• bezúhonnost
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
• není členem politické strany nebo politického hnutí
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost
• není členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob, 

které vykonávají podnikatelskou činnost
• řidičský průkaz skupiny „B“

Nabízíme:

• dynamické zaměstnání
• možnost zvyšování odborné kvalifikace
• 6 týdnů dovolené
• možnost uplatnění v různých oblastech policejní práce
• výsluhové nároky a sociální výhody
• služební příjem při nástupu 17 960 Kč
• po ukončení jednoleté základní přípravy služební příjem od 22 060 Kč

V případě zájmu nás kontaktujte
na e-mail: krpl.op@pcr.cz
telefonicky na čísle: 974  461  405, 607  008  307

Máme především zájem o uchazeče, kteří žijí v našem regionu, 
tedy v Libereckém kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
přijímá do služebního poměru

NOVÉ UCHAZEČE
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Distribuci Libereckého zpravoda‑
je do  každé rodiny v  Liberci zajišťuje 
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud 
Zpravodaj neobdržíte do své schránky, 
obracejte se, prosíme, přímo na Českou 
poštu, tel.: 485 246 430. Do vyčerpání 
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci 
hlavní budovy radnice, Nového magistrá‑
tu a v městském informačním centru.

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

Uzávěrka příštího čísla 
Libereckého zpravodaje 

je 22. srpna.

NA PADESÁTÝ ročník se organizá‑
torům podařilo vyjednat pojištění, 
které kryje riziko nedostatku sněhu 
v  Jizerských horách. V případě, že 
by nebylo závod možné uspořádat 
ani na náhradní či zkrácené trati, 
bude závodníkům vráceno 70 % 
základního startovného splatného 
do 30. září 2016 do maximální výše 
1 000 Kč.

„V posledních letech jsme se snažili 
i vzhledem k problémům s nepřízní 
počasí vyjednat pojištění, které by 
krylo riziko zrušení závodu z důvodu 
nedostatku sněhu, nicméně dosavad‑
ní nabídky nebyly realizovatelné kvůli 
extrémně vysokým cenám pojištění. 
Jsme rádi, že jsme v Pojišťovně VZP 
našli skvělého partnera a  že jsme 
společně dokázali připravit pojiště‑
ní, které s  minimálním navýšením 

startovného umožní 
případné plnění až do 
nadstandardní výše 
70 % základního star‑
tovného,“ vysvětluje 
David Douša z agentu‑
ry Raul, která je marke‑
tingovým partnerem 
závodu. „Věříme však, 
že i díky přesunu na 
únor taková situace 
nenastane a Jizerská 
50 se pojede na své 
tradiční trati v plném rozsahu.“

Jizerská 50 před svým padesátým 
ročníkem nebude měnit skladbu 
víkendových závodů. Páteční dopo‑
ledne obstarají dětské závody Mini 
Jizerská Pojišťovny VZP, hodinu po 
poledni odstartuje Volkswagen Bed‑
řichovská 30 a  v  podvečer naváže 

sprint na 1,5 kilometru soupaž. 
Sobotní dopoledne je vyhrazeno 
Hervis Jizerské 25 a ČT Jizerské 10, 
odpoledne firemním štafetám. 
V neděli 19. února 2017 se pak pojede 
hlavní závod ČEZ Jizerská 50.

„Osobně věřím, že jubilejní pade‑
sátý ročník bude vůbec nejúspěšněj‑

ší v historii. Samozřejmě 
nepůjde jen o  závody, 
chystáme rozší řený 
doprovodný program, 
který připomene jak pade‑
sát let historie závodu, tak 
zavzpomíná i na Expedici 
Peru 1970 a patnáct tragic‑
ky zesnulých horolezců,“ 
říká Martin Koucký, před‑
seda Ski klubu Jizerská 
padesátka.

Nejvýhodnější startov‑
né, které v případě hlavního závodu 
na 50 kilometrů klasickou technikou 
činí i včetně pojištění zrušení a úrazu 
1 400 Kč, je možné získat při přihlášení 
a platbě do 30. září 2016. Stejně jako 
v předchozích letech si mohou zájemci 
v rámci registrace zakoupit parkovací 
kartu na sobotní či nedělní závody. 

MENŠÍ DĚTI se utkaly například ve vybíjené, fot‑
bale, házely na cíl a jezdily na koloběžkách. Velké 
děti z obou škol soutěžily vedle fotbalu také ve 
florbalu, basketbalu a přehazované.

Oba dny byly zakončeny smíšenými štafeta‑
mi složenými z chlapců a dívek napříč ročníky. 
Výkony dětí byly odměněny potleskem a slad‑
kostmi. 

Odstartovaly registrace na 50. ČEZ Jizerskou 50!
Už popadesáté se příští rok pojede legendární ČEZ Jizerská 50 a jubilejní ročník přináší dvě zásadní novinky: nový termín 17.–
19. února 2017, který statisticky nabízí lepší sněhové podmínky, a pojištění vrácení startovného v případě zrušení závodu 
z důvodu nedostatku sněhu. Registrace na všechny závody právě odstartovaly na webu www.jiz50.cz.  
Tomáš Leixner

Pavlovická olympiáda 
na novém hřišti
Na závěr školního roku základní školy 
Sokolovská a Vrchlického tradičně 
pořádají Pavlovickou olympiádu. Letos 
poprvé část disciplín probíhala na nově 
zrekonstruovaném venkovním hřišti. 
Pavlína Roudná
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čtvrtek 1. září od 15 hodin
ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. 11 V HISTORICKÉ BUDOVĚ RADNICE

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC

WWW.LIBEREC.CZ/ZASTUPITELSTVO

• Více než 40 sportovních oddílů
• Dalších 50+ sportovních vystavovatelů
• Workshopy, fi tness, zdravá výživa

homecreditarena.cz


